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ATA FINAL
Prefeitura Municipal de Soure
Prefeitura Municipal de Soure

Registro de Preços Eletrônico - Nº 036/2021/PE/SRP

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

18/06/2021 23:38 18/06/2021 23:40 28/06/2021 18:00 01/07/2021 08:30 01/07/2021 09:30

Alterações de Prazos / Republicações
Inicio de Propostas Limite de Impugnação Final de Propostas Inicio da Sessão Alterado em Alterado Por

18/06/2021 23:40 25/06/2021 18:00 30/06/2021 07:30 30/06/2021 08:30 23/06/2021 10:14 LUAN JARDEL DE MOURA
SANTOS

Pedidos de Impugnação
Data Pedido Pedido Data Resposta Julgamento Arquivos

22/06/2021 - 14:27 Impugnação - Pregão 036/2021 -
Itens 72 e 73 - Cadastro Técnico
Federal do Ibama

28/06/2021 - 21:49 Indeferido Pedido: Impugnação Pregão Cidade
Compras 0362021 - IBAMA.pdf
Julgamento: Microsoft Word - Parecer -
Impugnação.pdf

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

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

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

Este Pregoeiro Municipal e equipe de apoio DECIDIMOS pela não inclusão do referido documento, tenso em vista a restrição que o mesmo causará aos participantes, conforme
parecer jurídico em anexo.

Dúvidas
Data Dúvida Assunto Data Resposta

28/06/2021 - 08:21 Esclarecimento 28/06/2021 - 21:50

NO ITEM 17 (BALANÇA MECÂNICA DE PLATAFORMA COM TODA CAPACIDADE NO BRAÇO CARGA MÁXIMA 300KG PLATAFORMA (CHAPA OU FERRO FUNDIDO)
DIMENSÕES 60X40CM ) CONSTAM ESSAS ESPECIFICAÇOES QUE SERIA BALANÇA MECANICA), CONSTAM ESSAS ESPECIFICAÇOES SERAI BALANÇA MECANICA
,DESACERTO SOLICITO SE BALANÇA DIGITAL , QUAL SERIA VALOR DE REFERENCIA , E AINDA NA PARA PODER IDENTIFICAR E QUANTIFICAR .

NO ITEM 16 (BALANÇA DIGITAL, CAPACIDADE MÁXIMA 150 KG, CARACTERISTICAS GERAIS SENSOR DE ALTA PRECISÃO, DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO AO
DESCER DA BALANÇA DESLIGA AUTOMATICAMENTE SE NENHUMA PESAGEM É EFETUADA ENAQUANTO O ZERO ESTÁ SENDO EXIBIDO, A BALANÇA DESLIGA
AUTOMATICAMENTE DEPOIS DE APROXIMADAMENTE 8 SEGUNDOS INDICADOR DE BATERIA FRACA APARECE A MENSAGEM "LO" QUANDO A BATERIA PRECISA
SER SUBSITUÍDA, INDICADOR DE SOBRECARGA QUANDO A BALANÇA ESTÁ SOBRECARREGADA, OU SEJA, ACIMA DE SUA CAPACIDADE MÁXIMA, A MENSAGEM
"ERR" APARECE NO VISOR MATERIAL DO VISOR LCD, UNID DE MEDIDAS QUILOS ), CONSTAM ESSAS ESPECIFICAÇOES ,QUAL SERIA VALOR DE REFERENCIA , NA
PARA PODER IDENTIFICAR E QUANTIFICAR .

As informações solicitadas estão publicadas no Mural de transparência do tribunal de contas.

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

0001 APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO
JANELA DE 10 000 BTUS, CICLO FRIO, 220V,
COM CONTROLE REMOTO

2.390,00 5 - UN Homologado

0002 APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO
JANELA DE 12 000 BTUS, CICLO FRIO, 220V,
COM CONTROLE REMOTO

2.782,50 6 - UN Homologado

0003 APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT
DE 12 000 BTUS, CICLO FRIO, 220V, COM
CONTROLE REMOTO

3.329,50 20 - UN Homologado
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0004 APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT
DE 18 000 BTUS, CICLO FRIO, 220V, COM
CONTROLE REMOTO

4.374,50 10 - UN Homologado

0005 APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT
DE 24 000 BTUS, CICLO FRIO, 220V, COM
CONTROLE REMOTO

5.975,00 7 - UN Homologado

0006 APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT
DE 9 000 BTUS, CICLO FRIO, 220V, COM
CONTROLE REMOTO ( INSTALADO )

2.365,00 11 - UN Homologado

0007 "APARELHO DE TELEVISÃO 42"" TIPO DE TELA
LED COLORIDO CLOSED CAPTION LEGENDA
OCULTA QUE DESCREVE ALÉM DAS FALAS
QUALQUER OUTRO SOM PRESENTE NA CENA
MENU INGLÊS – PORTUGUÊS – ESPANHOL
PROGRAMAÇÃO AUTOMÁTICA DE CANAIS
PARA 181 CANAIS VHF/UHF/TV A CABO
NOMEAR CANAIS CONTROLE REMOTO
AJUSTE DA IMAGEM AJUSTE DE IMAGEM PRÉ
PROGRAMADO (4 OPÇÕES) E
PERSONALIZADO MANUALMENTE FUNÇÃO
DSC REALÇA A COR NATURAL DA PELE
PERMITINDO MAIS QUALIDADE NAS IMAGENS
EFEITOS DE ÁUDIO FUNÇÃO AVL DIMINUI
TEMPORARIAMENTE A DIFERENÇA DE
VOLUME AO TROCAR DE CANAL ALTO
FALANTES INTEGRADOS SAP AUTO
DEMONSTRAÇÃO, CONTEÚDO DA
EMBALAGEM 01 TELEVISOR 01 CONTROLE
REMOTO 01 MANUAL DO USUÁRIO
ALIMENTAÇÃO BIVOLT SISTEMA DE COR PAL
M PAL N – NTSC "

2.796,00 18 - UN Homologado

0008 APARELHO DE TELEVISÃO COLORIDO TELA
DE LED 32’ WIDE TIPO DE TV LED
RESOLUÇÃO FULLHD 1920X1080P FORMATO
DA TELA WIDESCREEN (16 9) ENTRADA HDMI
ENTRADA PC RECURSOS DE ÁUDIO AJUSTES
DE ÁUDIO BALANÇO/AGUDO/GRAVES MUTE
CONTRASTE 4 000 000 1 RELÓGIO SLEEP
TIMER ESTÉREO SAP ZOOM COM
CONVERSOR INTEGRADO

2.155,00 16 - UN Homologado

0009 ARMÁRIO ALTO, 1.002,50 46 - UN Homologado

0010 ARMÁRIO BAIXO C/ 02 PORTAS, 821,00 29 - UN Homologado

0011 ARMÁRIO DE COZINHA EM MADEIRA
ANGELIM, MEDINDO 1,80 LARGURA X 1,30 DE
ALTURA X 0,50 DE PROFUNDIDADE, 02 (DUAS)
PORTAS E 03 (TRÊS) GAVETAS, SENDO
PORTAS SUPERIORES COM DETALHES EM
VIDRO TRANSPARENTE, PORTAS
INFERIORES, EM MADEIRA DETALHES DE
VIDRO GAVETAS EM MADEIRA NA PARTE
CENTRAL DO ARMÁRIO SEM A UTILIZAÇÃO DE
DURATEX OU OUTRO TIPO DE SUBSTÂNCIA
SIMILAR

3.680,00 15 - UN Homologado

0012 ARQUIVO VERTICAL COM 04 GAVETAS 1.312,00 26 - UN Homologado

0013 ARMÁRIO BAIXO COM 4 PORTAS BALCAO
CONJUGADO FECHADO 4PORTAS EM MDP
15MM , 1 PRATELEIRA INTERNA , TODAS AS
PORTAS COM CHAVE DIMENSÕES
74X180X40CM

1.185,00 8 - UN Homologado

0014 ARMÁRIO TIPO ROUPEIRO COM 16 PORTAS
ARMÁRIO ROUPEIRO DE AÇO PARA
VESTIARIO COM 16 PORTAS COM
VENEZIANAS PARA VENTILAÇÃO
COMPARTIMENTOS DE TAMANHOS MÉDIOS
INDEPENDENTES SEM DIVISÓRIAS INTERNAS
FECHAMENTO DAS PORTAS OPCIONAL COM
CHAVE OU PARA CADEADO DIMENSÕES40 CM
X 123 CM X 198 CM

1.705,00 9 - UN Homologado

0015 APARELHO DE CELULAR ESPECIFICAÇÕES
MINIMAS ANDROID 10 0 TELA 5 7” OCTA CORE
32GB 4G CÂMERA 13MP

1.885,00 36 - UN Homologado

0016 "BALANÇA DIGITAL, CAPACIDADE MÁXIMA 150
KG, CARACTERISTICAS GERAIS SENSOR DE
ALTA PRECISÃO, DESLIGAMENTO
AUTOMÁTICO AO DESCER DA BALANÇA
DESLIGA AUTOMATICAMENTE SE NENHUMA
PESAGEM É EFETUADA ENAQUANTO O ZERO
ESTÁ SENDO EXIBIDO, A BALANÇA DESLIGA
AUTOMATICAMENTE DEPOIS DE
APROXIMADAMENTE 8 SEGUNDOS
INDICADOR DE BATERIA FRACA APARECE A
MENSAGEM ""LO"" QUANDO A BATERIA
PRECISA SER SUBSITUÍDA, INDICADOR DE
SOBRECARGA QUANDO A BALANÇA ESTÁ
SOBRECARREGADA, OU SEJA, ACIMA DE SUA
CAPACIDADE MÁXIMA, A MENSAGEM ""ERR""
APARECE NO VISOR MATERIAL DO VISOR
LCD, UNID DE MEDIDAS QUILOS GARANTIA DE
12 (DOZE) MESES, INCLUINDO BATERIA,
MANUAL DE INSTRUÇÕES "

1.760,00 18 - UN Homologado
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0017 BALANÇA MECÂNICA DE PLATAFORMA COM
TODA CAPACIDADE NO BRAÇO CARGA
MÁXIMA 300KG PLATAFORMA (CHAPA OU
FERRO FUNDIDO) DIMENSÕES 60X40CM

2.239,50 5 - UN Homologado

0018 BEBEDOURO DE COLUNA DE PRESSÃO INOX
PGA, 110 V, GABINETE EM AÇO INOX, SEM
EMENDAS, TORNEIRAS, COPO E JATO
CROMADAS, DIMENSÕES APROX 108X35X31
CM (AXLXP)

1.447,50 27 - UN Homologado

0019 BEBEDOURO DE COLUNA REFRIGERADO POR
COMPRESSOR AÇO INOX CONTROLE DE
TEMPERATURA PINGADEIRA REMOVÍVEL
GABINETE SEM EMENDASTORNEIRAS EM
PLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA E
QUALIDADE REFRIGERAÇÃO POR
COMPRESSOR BAIXO CONSUMO DE ENERGIA
FORNECE ÁGUA GELADA E NATURAL
GABINETE COM AÇO INOXIDÁVEL COM
TAMPA E BASE INJETADOS CONTROLE
MANUAL DE TEMPERATURA CFC FREE GÁS R
134A RESERVATÓRIO EM MATERIAL
POLIETILENO ATÓXICO SERPENTINA
EXTERNA, NÃO FICA EM CONTATO COM A
ÁGUA NÃO ENFERRUJA ALÇA DE
TRANSPORTE PARA FACILITAR O MANUSEIO
CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO 3 LITROS
GARRAFÃO DE 10 OU 20 LITROS

1.935,00 10 - UN Homologado

0020 BEBEDOURO INDUSTRIAL INOX 2 TORNEIRAS
102L POTÊNCIA (W)330,2W
VOLTAGEM??220VTIPO??INDUSTRIALCOR??INOX
TIPO DE CARGA??PONTO DE ÁGUA
QUANTIDADE DE TORNEIRAS??2,
CAPACIDADE MÁXIMA DE
ÁGUA??62,43L,USADO EM ??COMERCIAL
TEMPERATURAS DA ÁGUA??NATURAL E
GELADA,TEMPERATURA
MÍNIMA??10ºC,SISTEMA DE
REFRIGERAÇÃO?COMPRESSOR102L/H

2.689,50 18 - UN Homologado

0021 BATEDEIRA INDUSTRIAL 5L CAPACIDADE DE
MISTURA 5 LITROSESTRUTURA EM AÇO COM
ACABAMENTO EM PINTURA EPÓXI TAMPA EM
POLÍMERO TERMOFORMADO DE ALTA
RESISTÊNCIA,CUBA EM AÇO INOX,GRADE
CROMADA,SISTEMA PLANETÁRIO DE
ENGRENAGENS COM HELICOIDAIS DE AÇO
SISTEMA ELETRÔNICO DE VARIAÇÃO DE
VELOCIDADE ACOMPANHA BATEDOR
ESPIRAL, BATEDOR RAQUETE E BATEDOR
GLOBO POSSUI GRADE DE SEGURANÇA QUE
DESLIGA O EQUIPAMENTO AO SER
LEVANTADA ALIMENTAÇÃOVOLTAGEM 220
VOLTSPOTÊNCIA 800 WATTSFREQUÊNCIA 50
60 HZCONSUMO 6,4 KW/HITENS INCLUSOS1
BATEDEIRA, 1 BATEDOR ESPIRAL1 BATEDOR
RAQUETE,1 BATEDOR GLOBO

2.495,00 9 - UN Homologado

0022 CADEIRA PLÁSTICA LONGARINA, 3 LUGARES
COM 1380MM LARGURA, ESTRUTURA NA COR
AZUL OU PRETA, ASSENTO E ENCOSTO
PLÁSTICO, PESO SUPORTADO (KG) 130 POR
ASSENTO

557,00 30 - UN Homologado

0023 CADEIRA PLÁSTICA, TAQUE
BRANCADESCRIÇÃOAS CADEIRAS SÃO
IDEAIS PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS OU
PÚBLICOS, COMO HOTÉIS, RESTAURANTES,
CLUBES, ESCOLAS, ETC PRODUZIDAS COM
MATÉRIA PRIMA 100% VIRGEM, TENDO,
DESSA FORMA, GARANTIA DE QUALIDADE DO
MATERIAL SÃO CONFORTÁVEIS E
RESISTENTES DESIGN MODERNO PRODUTO
ADITIVADO COM ANTI UV, OU SEJA,
RESISTENTE AOS RAIOS SOLARES E DE
FÁCIL LIMPEZA O PRODUTO É COMPACTO,
LEVE, FÁCIL DE LIMPAR E TRANSPORTAR
FAIXA ETÁRIA RECOMENDÁVEL DE 2 A 6
ANOS MEDIDAS COMPRIMENTO 37 CM
LARGURA 36 CM ALTURA 56 CM

72,50 320 - UN Homologado

0024 CADEIRA ERGOMETRICA DE ESCRITÓRIO C/
RODIZIOS POSSUI UM MECANISMO PRÁTICO,
USUAL E DE GRANDE DURABILIDADE QUE
PERMITE AJUSTE DE ALTURA DO ASSENTO E
INCLINAÇÃO DO ENCOSTO COM PARADA EM
QUALQUER POSIÇÃO, PROPORCIONANDO
EXCELENTE CONFORTO, ERGONOMIA, COM
REGULAGEM DE FÁCIL ACESSO ENCOSTO EM
TELA FLEXÍVEL 100% POLIÉSTER DE ALTA
RESISTÊNCIA APOIO LOMBAR
INDEPENDENTE, REGULÁVEL NA ALTURA
ASSENTO ESTOFADO POSSUI ESPUMA COM
DENSIDADE CONTROLADA (45 A 55 KGF/M3)
REVESTIDA EM TECIDO POLIÉSTER CREPE
APOIA BRAÇOS REGULÁVEIS EM ALTURA
COM DIMENSÕES QUE ATENDEM ÀS NORMAS
NACIONAIS NBR DA ABNT

429,50 60 - UN Homologado
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0025 CADEIRA GIRATÓRIA TIPO SECRETARIA
CADEIRA COMPOSTA DE ASSENTO E
ENCOSTO REVESTIDOS EM TECIDO J
SERRANO CONFECCIONADA COM ASSENTO E
ENCOSTO EM MDF RETO COM PORCAS
GARRA PARA MELHOR FICÇÃO DOS
PARAFUSOS BASE GIRATÓRIA COM RODÍZIOS
EM POLIPROPILENO RÍGIDO , QUE DESLIZAM
SUAVEMENTE EM QUALQUER AMBIENTE
PISTÃO PARA REGULAGEM DE ALTURA A GÁS
DE HIDROGÊNIO COM CURSO DE 110 MM SEM
BRAÇO FIXO

485,00 35 - UN Homologado

0026 CADEIRA FIXA SECRETÁRIA MODELO FIXA 04
PÉS LINHA SECRETÁRIA GARANTIA 1 ANO
BRAÇOS SEM BRAÇOS ENCOSTO ESPUMA
INJETADA COM DENSIDADE 45

315,00 40 - UN Homologado

0027 "CAIXA AMPLIFICADA ATIVA (150 W), COM
SISTEMA BASS REFLEX DE 2 VIAS, WOOFER
DE 15"", CORNETA COM DRIVER DE TITANIO,
POTENCIA DE 200W (RMS), COM DIVISOR DE
FREQUENCIA,, ALIMENTAÇÃO BI VOLT"

454,50 46 - UN Homologado

0028 "DESKTOP COM MONITOR LED 18"" INCLUSO,
COM PROCESSADOR I3 3330 3 0 GHZ,
MEMÓRIA 8 GB DDR3 SDRAM , EXPANSÃO DA
MEMÓRIA ATÉ 16 GB, DISCO RÍGIDO (HD) 1 TB
SERIAL ATA 7200 RPM, PORTAS USB
FRONTAIS 2 (3 0), PORTAS USB TRASEIRAS 4
(2 0), REDE 10/100/1000 PLACA DE VÍDEO
INTEGRADA, COM TECNOLOGIA NVIDIA®
GEFORCE® GT 625 ATÉ 1 GB DE MEMÓRIA
DEDICADA, PLACA DE SOM INTEGRADA, COM
ÁUDIO DE ALTA DEFINIÇÃO E RECURSOS DE
SOM SURROUND ATÉ 7 1 TECLADO SEM FIO,
MOUSE SEM FIO , MEMÓRIA GRÁFICA TOTAL
DISPONÍVEL DE ATÉ 4095 MB CONFORME
ALOCADA PELO WINDOWS 8, UNIDADE
ÓPTICA REPRODUTOR BLU RAY SUPERMULTI,
GRAVAÇÃO 16X MÁX DVD±R, 8X MÁX DVD±R
DL, 8X , 40X MÁX CD R, 24X MÁX CD RW,
LEITURA 12X MÁX BD ROM, 16X MÁX DVD
ROM, 40X MÁX CD ROM, SLOTS DE
EXPANSÃO, 3 PCI EXPRESS X1 (TRÊS
DISPONÍVEIS), 1 PCI EXPRESS X16
(OCUPADO), 1 SLOT DE MINISSOQUETE PCI E
X1 (OCUPADO), 1 EXTERNO DE 5,25""
(OCUPADO),1 INTERNO DE 3,5"" (OCUPADO),
SOFTWARES INCLUSOS."

3.467,50 50 - UN Homologado

0029 ESTANTE AÇO CONTENDO NO MINIMO 5
PRATELEIRAS CINZA PERFEITA PARA SER
USADA EM CASA, ESCRITÓRIO OU
ESTABELECIMENTO COMERCIAL!
TOTALMENTE REGULÁVEL COMO TODA À
LINHA DE PRODUTOS Á, QUE APRESENTA
VÁRIAS OPÇÕES DE TAMANHOS, MODELOS E
RESISTÊNCIA DE CARGA DESENVOLVIDA
COM MATERIAL RESISTENTE E ÓTIMO
ACABAMENTO, MEDIDAS APROXIMADAMENTE
198 CM X 92 CM X 30 CM

394,50 30 - UN Homologado

0030 ESCADA DE ALUMINIO 7 DEGRAUS DOBRAVEL
FABRICADAS COM ESTRUTURA EM TUBOS E
CHAPAS DE ALUMÍNIO, LUMÍNIO É UM
MATERIAL LEVE E DURÁVEL MESMO EM
ÁREAS LITORÂNEAS AS PEÇAS PLÁSTICAS
DA ESCADA SÃO FEITAS DE POLIPROPILENO
DE ALTA RESISTÊNCIA, SEUS PÉS
ANTIDERRAPANTES E TRAVAMENTO
AUTOMÁTICO NA PLATAFORMA SUPERIOR
GARANTEM MAIOR ESTABILIDADE,
SUPORTANDO ATÉ 120KG MEDIDAS
APROXIMADAMENTE 2,00 49 1,05 4,98

631,50 16 - UN Homologado

0031 EXTINTORES DE INCÊNCIO CO2 4KG OU 6KG
É INDICADO PARA INCÊNDIOS DAS CLASSES
B E C SEU EFEITO DE RESFRIAMENTO O
TORNA VIÁVEL COMO EXTINTOR AUXILIAR NO
COMBATE A INCÊNDIOS DE CLASSE A POR SE
UM AGENTE LIMPO, O GÁS CARBÔNICO NÃO
DEIXA RESÍDUOS E NÃO DANIFICA
EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS OU
ELETRÔNICOS

1.025,00 62 - UN Homologado

0032 FOGÃO DOMÉSTICO, 04 BOCAS, MESA LISA
EM AÇO, COM GRELHAS INDIVIDUAIS, FORNO
COM GRADE, DESLIZANTE, 127V, DIMENSÕES
760X580X884

910,00 25 - UN Homologado

0033 FOGÃO INDUSTRIAL 02 BOCAS C/ CHAMA
TRIPLA COM CONTROLE INDIVIDUAL DAS
CHAMAS INTERNAS E EXTERNAS,MAIOR
RESISTÊNCIA PARA PANELAS PESADAS

765,00 12 - UN Homologado

0034 FOGÃO INDUSTRIAL 04 BOCAS C/FORNO
PRETO, CHAMA TRIPLA COM CONTROLE
INDIVIDUAL DAS CHAMAS INTERNAS E
EXTERNAS, GRADES E QUEIMADORES DA
MESA DE FERRO FUNDIDO MAIOR
RESISTÊNCIA PARA PANELAS PESADAS

1.960,00 14 - UN Homologado
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0035 FOGÃO INDUSTRIAL 4 BOCAS S/ FORNO
MATERIAL??INOX, TIPO DE MONTAGEM??DE
COLUNA, QUANTIDADE DE QUEIMADORES??4

1.760,00 5 - UN Homologado

0036 FOGÃO INDUSTRIAL 06 BOCAS C/FORNO
PRETO, CHAMA TRIPLA COM CONTROLE
INDIVIDUAL DAS CHAMAS INTERNAS E
EXTERNAS, GRADES E QUEIMADORES DA
MESA DE FERRO FUNDIDO MAIOR
RESISTÊNCIA PARA PANELAS PESADAS

2.675,00 8 - UN Homologado

0037 FORNO REFRATARIO INDUSTRIAL A GÁS COM
PÉ TEMPERATURA MÍNIMA??50°C,
TEMPERATURA MÁXIMA??300°C,
QUANTIDADE DE PRATELEIRAS??1,
COR??INOX, FUNÇÃO DO FORNO??GRELHAR,
DOURAR, ASSAR E GRATINAR, FONTE DE
ENERGIA??A GÁS

3.215,00 10 - UN Homologado

0038 FORNO MICROONDAS 30 L,
(LARGURAXALTURAXPROFUNDIDADE)
539X300X420MM, COR BRANCO, 110V OU 220V
E NÃO É BIVOLT

887,00 13 - UN Homologado

0039 FREEZER HORIZONTAL 02 PORTAS, 385 LTS
DUPLA AÇÃO BRANCO, 127W RODIZIOS
FACILITAM A MOVIMENTAÇÃO DO PRODUTO,
PUXADORES ERGONÔMICOS, DRENO DE
DEGELO FRONTAL MAIOR PRATICIDADE NO
DESCONGELAMENTO ÁGUA DO DEGELO
ESCOA PELO DRENO, FACILITANDO SEU
RECOLHIMENTO DUPLA FUNÇÃO FREEZER E
CONSERVADOR TAMPA BALENCEADA
FECHADURA COM CHAVE AUTOEXPULSIVA
SEGURANÇA, PERMITE O TRAVAMENTO DO
FREEZER COR BRANCO

3.879,50 14 - UN Homologado

0040 FRIGOBAR 120L COMPLETO COM
PRATELEIRA INFERIOR DA PORTA PARA
GARRAFAS DE ATÉ 2,5 LITROS, PÉS
NIVELADORES FRONTAIS, PORTA LATAS COM
CAPACIDADE PARA 10 LATAS E
COMPARTIMENTOS QUE TE AJUDAM A
ORGANIZAR

1.635,00 11 - UN Homologado

0041 FREEZER HORIZONTAL DE 305 LTS 01 TAMPA,
110 V, (LARGURA X ALTURA X
PROFUNDIDADE) 940X823X730MM, RODIZIOS
FACILITAM A MOVIMENTAÇÃO DO PRODUTO,
PUXADORES ERGONÔMICOS, DRENO DE
DEGELO FRONTAL MAIOR PRATICIDADE NO
DESCONGELAMENTO ÁGUA DO DEGELO
ESCOA PELO DRENO, FACILITANDO SEU
RECOLHIMENTO DUPLA FUNÇÃO FREEZER E
CONSERVADOR TAMPA BALENCEADA
FECHADURA COM CHAVE AUTOEXPULSIVA
SEGURANÇA, PERMITE O TRAVAMENTO DO
FREEZER COR BRANCO

3.309,50 11 - UN Homologado

0042 FRITADEIRA ELÉTRICA 3,5L ACOMPANHA
CESTO EM ARAME INDUSTRIAL ESTANHADO
PARA FRITURA, TERMOSTATO DE 0 A 300º
COM REGULAGEM E COM SELETOR
ALFANUMÉRICO, RESISTÊNCIA ELÉTRICA EM
TUBO INOXIDÁVEL CONSUMO MÉDIO 2,5KWH
NO 127V LÂMPADA PILOTO PARA INDICAR
QUANDO ESTA LIGADA A RESISTÊNCIA,
PAINEL ELÉTRICO, PRÓPRIA PARA PASTEL,
SALGADOS E OUTROS TIPOS DE FRITURAS,
LINHA INDUSTRIAL E RESIDENCIAL, MEDIDAS
ALTURA 13,5CM, PROFUNDIDADE 15,5CM,
DIÂMETRO 33,5CM, POTÊNCIA EM 220 V
1600W

590,50 1 - UN Homologado

0043 GAVETEIRO C/ RODIZIO COM 04 GAVETAS
ESTRUTURA EM MDP 15 MM FUNDO EM MDF 3
MM PÉS COM RODÍZIOS PUXADOR PLÁSTICO
PARTE EXTERNA COM PINTURA UV
TEXTURIZADA E PARTE INTERNA COM
PINTURA UV ACABAMENTO FOSCO
,DESCRIÇÃO DO TAMANHO ALTURA 69 CM
,LARGURA 36 CM ,PROFUNDIDADE 36 CM

619,50 14 - UN Homologado

0044 GAZEBO DOBRAVEL 3X3X2,5 METROS
FABRICADO EM AÇO E POLIESTER

930,00 13 - UN Homologado

0045 IMPRESSORA JATO DE TINTA COM
VELOCIDADE DE IMPRESSÃO DE ATÉ 19 PPM
E CAPACIDADE PARA IMPRIMIR EM PAPEL
ATÉ TAMANHO OFÍCIO (216 X 356 MM)

1.390,00 21 - UN Homologado

0046 IMPRESSORA LASER COLORIDA COM
VELOCIDADE DE IMPRESSÃO DE 19 A 45 PPM
E CAPACIDADE PARA IMPRIMIR EM PAPEL
ATÉ TAMANHO A3 (297 X 420 MM)

3.760,00 22 - UN Homologado

0047 IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA COM
VELOCIDADE DE IMPRESSÃO DE 19 ATÉ 45
PPM E CAPACIDADE PARA IMPRIMIR EM
PAPEL ATÉ TAMANHO A4

4.980,00 8 - UN Homologado
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0048 LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL INOX 4L
CONSUMO??0,55 KW/H,VOLUME DO
COPO??4L,MODELO??LQ
8,0,VOLTAGEM??127V,POTÊNCIA
(W)551,62W,CAPACIDADE DE
PRODUÇÃO??4L,ROTAÇÕES POR
MINUTO?3400RPM,QUANTIDADE DE
VELOCIDADES1

1.225,00 13 - UN Homologado

0049 LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL INOX 8L
CONSUMO 0,55 KW/H,VOLUME DO COPO
8L,MODELO LQ 8,0,VOLTAGEM
127V,POTÊNCIA (W)551,62W,CAPACIDADE DE
PRODUÇÃO 8L,ROTAÇÕES POR MINUTO
3400RPM,QUANTIDADE DE VELOCIDADES1

1.707,50 6 - UN Homologado

0050 LONGARINA 3 LUGARES 725,00 55 - UN Homologado

0051 LONGARINA DE 4 LUGARES 965,00 23 - UN Homologado

0052 LAVADOURA DE ALTA PRESSÃO PRESSÃO DE
1800 PSI

739,00 17 - UN Homologado

0053 MICROCOMPUTADOR SERVIDOR COM DISCO
SCSI, DOIS PROCESSADOR CORE I5, SEM
FONTE REDUNDANTE E SEM UNIDADE DE
FITA.

4.964,50 60 - UN Homologado

0054 MICROCOMPUTADOR SERVIDOR
MULTIPROCESSADO, COM RAID POR
HARDWARE, FONTES REDUNDANTES E ATÉ
UMA UNIDADE DE FITA

500,00 30 - UN Fracassado

0055 MICROFONE TIPO DINÂMICO RESPOSTA DE
FREQÜÊNCIA 70 HZ 10 KHZ · IMPEDÂNCIA
600?±15%?1 KHZ) SENSIBILIDADE 55DB±3DB
(0 DB=1V/PAR) 82DB±3DB (0 DB=1V/UBAR)
PESO APROX DO PRODUTO 220 GRAMAS ·
DIMENSÕES APROX COM EMBALAGEM (L X A
X P) 21,5 X 6,5 X 6 CM · GARANTIA 3 MESES

630,00 17 - UN Homologado

0056 MICROFONE SEM FIO SISTEMA DE
MICROFONE SEM FIO MICROFONE FUNCIONA
COM BATERIA 9V, VHF (210MHZ~249 MHZ)
FREQUÊNCIA 50HZ~15KHZ IMPEDÂNCIA 600
OHM BIVOLT (110V~220V) COR PRETO

980,00 12 - UN Homologado

0057 MONITOR LED DE 17 615,00 11 - UN Homologado

0058 MONITOR LED DE 18 650,00 17 - UN Homologado

0059 "MONITOR LED DE 19,5"", " 710,00 16 - UN Homologado

0060 MESA EM MDF COM ACABAMENTO EM PVC
MATERIAL EM MADEIRA MDF 25MM EM POST
FORMING NA LINHA 5000 ESTRUTURA EM
AÇO EM PINTURA EPÓXI NA CORES
CINZA/BEGE/MARFIM MEDIDAS 1,20 CM X 0,60
CM X 0,74 CM

872,50 38 - UN Homologado

0061 MESA EM L C/ 02 GAVETAS COM
ACABAMENTO EM PVC MATERIAL EM
MADEIRA MDF 25MM EM POST FORMING NA
LINHA 5000 ESTRUTURA EM AÇO EM PINTURA
EPÓXI NA CORES CINZA/BEGE/MARFIM
MEDIDAS CM 74 CM X 180 CM X 180 CM

1.030,00 22 - UN Homologado

0062 MESA INOX TIPO PARA PANIFICAÇÃO
DIMENSÃO DO PRODUTO ( A X L X P )
90X200X70CM

3.197,00 10 - UN Homologado

0063 MESA PLÁSTICA QUADRADA EM
POLIPROPILENO BRANCA

86,00 56 - UN Homologado

0064 MESA PARA REFEITÓRIO COM 8 LUGARES 1.785,00 54 - UN Homologado

0065 MULTIPORCESSADOR 7 EM 1 COM MOTOR DE
650W

490,00 21 - UN Homologado

0066 NOBREAK DE 1200KVA 1.297,00 53 - UN Homologado

0067 NOBREAK DE 1400KVA 1.424,50 32 - UN Homologado

0068 NOBREAK DE 600 VA 648,00 25 - UN Homologado

0069 NOBREAK DE 700 VA 749,50 25 - UN Homologado

0070 NOTEBOOK, PROCESSADOR NO MINIMO
INTEL CORE I3

3.802,00 62 - UN Homologado

0071 PROJETOR MULTIMÍDIA (DATA SHOW) 3.850,00 35 - UN Homologado
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0072 QUADRO BRANCO 200X120 CONFECCIONADO
EM BASE DE MDF E SOBREPOSTO POR
LAMINADO EM LAMÍNICO DE ALTA QUALIDADE
COM MOLDURA DE ALUMÍNIO, FÁCIL DE
APAGAR A SECO COM PANO MACIO OU
APAGADOR DE QUADRO BRANCO QUADRO
CONFECCIONADO EM MDF 9MM,
SOBREPOSTO POR LAMINADO MELAMÍNICO
(FÓRMICA OU PERTECH) MOLDURA EM
ALUMÍNIO NAS CORES ANODIZADO (FOSCO),
BRANCO OU PRETO ESPESSURA DA
MOLDURA 15MM LATERAL E 25MM DE
FRENTE, PODE SER FIXADO NA HORIZONTAL
OU VERTICAL ACOMPANHA KIT PARA
INSTALAÇÃO E SUPORTE EM ALUMÍNIO PARA
MARCADOR E APAGADOR DE 20 A 50CM DE
ACORDO COM O COMPRIMENTO DO
QUADRODIMENSÃO DO QUADRICULADO 5CM
X 5CM

840,00 35 - UN Homologado

0073 QUADRO BRANCO 150X120 CONFECCIONADO
EM BASE DE MDF E SOBREPOSTO POR
LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA QUALIDADE
COM MOLDURA DE ALUMÍNIO, FÁCIL DE
APAGAR A SECO COM PANO MACIO OU
APAGADOR DE QUADRO BRANCO QUADRO
CONFECCIONADO EM MDF 9MM,
SOBREPOSTO POR LAMINADO MELAMÍNICO
(FÓRMICA OU PERTECH) MOLDURA EM
ALUMÍNIO NAS CORES ANODIZADO (FOSCO),
BRANCO OU PRETO ESPESSURA DA
MOLDURA 15MM LATERAL E 25MM DE
FRENTEPODE SER FIXADO NA HORIZONTAL
OU VERTICAL ACOMPANHA KIT PARA
INSTALAÇÃO E SUPORTE EM ALUMÍNIO PARA
MARCADOR E APAGADOR DE 20 A 50CM DE
ACORDO COM O COMPRIMENTO DO
QUADRODIMENSÃO DO QUADRICULADO 5CM
X 5CM

575,00 19 - UN Homologado

0074 ROÇADEIRA PROFISSONAL CILINDRADA 63
CC TEMPOS DO MOTOR2

3.400,00 39 - UN Homologado

0075 REFRIGERADOR/GELADEIRA 240L TIPO 1
PORTA CAPACIDADE ÚTIL 240,00 LITROS
CAPACIDADE DO REFRIGERADOR 214 LITROS
CAPACIDADE DO FREEZER 26 LITROS
CAPACIDADE TOTAL (LITROS) 240 LITROS
CONTROLE DE TEMPERATURA EXTERNO
FROST FREE NÃO COR BRANCO PUXADORES
ERGONÔMICO ILUMINAÇÃO INTERNA SIM
PORTA OVOS SIM PORTA LATAS SIM
GAVETÃO PARA LEGUMES SIM, GAVETA
EXTRA FRIA SIM PÉS DIANTEIROS
NIVELADORES E TRASEIROS COM SISTEMA
DE RODÍZIOS VOLTAGEM 110V OU 220V
CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA A CONSUMO
DE ENERGIA 23,7 KW/H PESO 39,50 KG
LARGURA 55,00 CM ALTURA 141,60 CM
PROFUNDIDADE 61,30 CM

2.337,50 4 - UN Homologado

0076 SCANNER DE MESA, RESOLUÇÃO DE
DIGITALIZAÇÃO POR HARDWARE ATÉ 1200 X
1200 DPI, RESOLUÇÃO DE DIGITALIZAÇÃO
ÓPTICA ATÉ 1200 DPI, PROFUNDIDADE DE
BITS 48 BITS, DIGITALIZAÇÃO TAMANHO
MÁXIMO DE DIGITALIZAÇÃO 216 X 297 MM,
TIPO DE DIGITALIZAÇÃO DE MESA NÍVEIS
ESCALA DE CINZA 256 NÍVEIS DE CINZA
DIGITALIZAÇÃO EM CORES SIM MODO DE
VISUALIZAÇÃO PRÉVIA ATÉ 10 SEGUNDOS,
CONECTIVIDADE, CONECTIVIDADE PADRÃO
USB, PORTAS E/S EXTERNAS 1 USB

2.555,50 10 - UN Homologado

0077 "TELA DE PROJEÇÃO RETRATIL POLEGADAS
100"" (4 3) E 92"" (16 9),FORMATO 4 3 (100"") E
16 9 (92"") ,COR DAS BORDAS PRETA COR DO
PRODUTO BRANCA,VOLTAGEM
110V,CONSUMO (EM FUNCIONAMENTO) 25W
(PODERÁ UTILIZAR UM CONVERSOR SIMPLES
PARA 220V) ACOMPANHA CONTROLE
REMOTO COM FIO E SEM FIO ,COR DA ÁREA
DE PROJEÇÃO BRANCA ,TECIDO MATTE
WHITE (VERSO PRETO) MEDIDAS DA ÁREA DE
PROJEÇÃO 203 (C) X 152 (A) CM ,MEDIDAS DO
PRODUTO 225 (C) X 8 (A) X 7,8 (L)
CM,MEDIDAS DA CAIXA 230 (C) X 12 (A) X 13,5
(L) CM ,PESO DO PRODUTO 7 KG, PESO DA
EMBALAGEM 7,8 KGS ,GARANTIA 1 ANO"

975,00 17 - UN Homologado

0078 VENTILADOR DE PAREDE, 03 VELOCIDADES,
OSCILAÇÃO, 90º MOTOR TURBO DE ALTA
POTÊNCIA, 110V, DIMENSÕES 60 CM

379,50 25 - UN Homologado
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0079 VENTILADOR DE TETO 03 VELOCIDADES SEM
LUMINÁRIA MATERIAL PBT, POLIPROPILENO,
POLICARBONATO, METAIS E VIDRO FUNÇÃO
VENTILAÇÃO E OSCILAÇÃO VELOCIDADES 03
(BAIXA, MÉDIA E ALTA) MODELO VENTILADOR
DE TETO QUANTIDADE DE HÉLICES 03 TIPO
DE ACIONAMENTO ATRAVÉS DO CONTROLE
DE PAREDE INCLUSO NO PRODUTO
ALIMENTAÇÃO 110 VOLTS POTÊNCIA
CONSUMIDA PELO MOTOR 90 WATTS
ROTAÇÃO 410 RPM PESO APROX DO
PRODUTO 3,7 KG DIÂMETRO DA HÉLICE 102
CM DIMENSÕES APROX DO PRODUTO (L X A X
P) 40 X 102 CM GARANTIA 02 ANOS

459,50 29 - UN Homologado

0080 PANELA DE PRESSÃO INDUSTRIAL 20L COM 4
SISTEMAS DE SEGURANÇA PARA SUA
COMPLETA TRANQUILIDADE NO PROCESSO
DE COZIMENTO DO ALIMENTO, ALÉM DO
FECHAMENTO EXTERNO TAMBÉM VALE
RESSALTAR AS ALÇAS EM BAQUELITE QUE
NÃO AQUECEM

774,50 22 - UN Homologado

0081 TACHO ESMALTADO 4L ESMALTE BRANCO
POR DENTRO E PRETO POR FORA, PRODUTO
100% ATÓXICO COZINHA ATÉ 30% MAIS
RÁPIDO,• MÁXIMA INIBIÇÃO Á PROLIFERAÇÃO
DE GERMES E BACTÉRIAS TACHO 14
POLEGADAS MEDIDAS APROXIMADAMENTE
BOCA 36CM FUNDO 17CM ALTURA 7CM

90,00 20 - UN Homologado

0082 CALDEIRÃO ALUMÍNIO 7LITROS 146,00 15 - UN Homologado

0083 CALDEIRÃO ALUMÍNIO 12 LITROS 264,50 18 - UN Homologado

0084 PENLA TIPO CAÇAROLA ALUMÍNIO 30 LITROS 535,00 22 - UN Homologado

0085 PENLA TIPO CAÇAROLA ALUMÍNIO 50 LITROS 640,00 20 - UN Homologado

0086 PANELA TIPO CAÇAROLA ALUMÍNIO 100
LITROS

840,00 19 - UN Homologado

0087 FRIGIDEIRA DE AUMINIO Nº 26 CABO DE
BAQUELITE MEDIDAS (APROXIMADAS)ALTURA
5 CM, DIÂMETRO (INTERNO) 26,50 CM
ESPESSURA 1,70 MM, CAPACIDADE 2 200 ML

95,00 16 - UN Homologado

0088 FRIGIDEIRA DE AUMINIO Nº 28 CABO DE
BAQUELITEMEDIDAS (APROXIMADAS)ALTURA
5,40 CM,DIÂMETRO (INTERNO) 28 CM
ESPESSURA 1,70 MM, CAPACIDADE 2 700 ML

160,00 11 - UN Homologado

0089 ESCORREDOR INDUSTRIAL P/ ARROZ,
MACARRÃO E AFINS (5 LITROS) MEDIDAS
APROXIMADAMENTE DIÂMETRO DA BOCA
30,0 CM,LTURA 16,5 CM,DIÂMETRO DA BASE
18,5 CM, CAPACIDADE 5,00 L,PESO VAZIO 0,50
KG

137,00 15 - UN Homologado

0090 ESCORREDOR GRANDE DE MACARRÃO
ALUMINIO 25L MEDIDAS APROXIMADAMENTE
ALTURA 24 CM, DIÂMETRO 50 CM ESPESSURA
1,20 MMCAPACIDADE 25 LITRO

201,00 15 - UN Homologado

0091 BACIA EM INOX 30 CM MATERIAL 100% AÇO
INOX MEDIDAS DO PRODUTO 30,5 X 30,5 X 8
CM (C X L X A) BORDAS 1 CM

133,00 30 - UN Homologado

0092 BACIA INOX 50 CM MATERIAL 100% AÇO INOX
MEDIDAS APROXIMADAS DIÂMETRO DA BOCA
49,0 CM, ALTURA 12,0 CM, DIÂMETRO DA
BASE 26,0 CM, CAPACIDADE 13,30L

165,50 15 - UN Homologado

0093 BACIA INOX 60CM MATERIAL 100% AÇO INOX
MEDIDAS APROXIMADAS DIÂMETRO 60 CM,
ALTURA 13 CM CAPACIADE 18L

233,00 8 - UN Homologado

0094 ASSADEIRA REDONDA 30 CM EM ALUMINIO
(COMPRIMENTO X LARGURA X ALTURA) 30 X
30 X 6 CM 2,5 L

45,00 15 - UN Homologado

0095 ASSADEIRA REDONDA 40 CM EM ALUMINIO 85,00 15 - UN Homologado

0096 ASSADEIRA REDONDA 50 CM EM ALUMINIO 112,00 15 - UN Homologado

0097 ASSADEIRA REDONDA ALTA 40 CM 11,3 L 45,00 13 - UN Homologado

0098 ASSADEIRA RETANGULAR N 04 EM ALUMINIO
39 CENTÍMETROS DE COMPRIMENTO X 27
LARGURA X 6 ALTURA

70,00 14 - UN Homologado

0099 ASSADEIRA RETANGULAR N 05 EM ALUMINIO
39 CENTÍMETROS DE (COMPRIMENTO X
LARGURA X ALTURA) 46 X 34 X 6 CM

98,00 14 - UN Homologado

0100 ASSADEITA RETANGULAR C/ ALÇA 60X40 CM
EM ALUMINIO

112,00 12 - UN Homologado

0101 FORMA COM FURO NO MEIO GRANDE
MEDIDAS DIÂMETRO 36 CM ,ALTURA13
CM,CAPACIDADE 8,9 L

135,00 14 - UN Homologado

0102 FORMA COM FURO NO MEIO MÉDIO MEDIDAS
DIÂMETRO DIÂMETRO24 CM ALTURA11
CM,CAPACIDADE 3,4 L

18,00 14 - UN Homologado

0103 ESTEIRA ASSADEIRA PÃO FRANCES 5 TIRAS
ALUMÍNIO

110,00 9 - UN Fracassado
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0104 CONCHA DE ALUMINIO N 14 57CM 95,00 15 - UN Homologado

0105 GARFO DE ALUMINIO 2 DENTES 48CM 92,00 15 - UN Homologado

0106 ESPUMADEIRA 35,00 13 - UN Homologado

0107 ESPUMADEIRA DE ALUMINIO DIÂMETRO 20
M,COMPRIMENTO TOTAL 79 CM,MATERIAL DO
CABO ALUMÍNIO,MATERIAL DA ESCUMADEIRA
ALUMÍNIO,TIPO DE MALHA GROSSA

80,00 11 - UN Homologado

0108 COLHER PLANA 45CM ALUMINIO
COMPRIMENTO 45 CM,LARGURA5,5
CM,ALTURA1,2 CM

12,00 14 - UN Fracassado

0109 ESPATULA DE CONFEITEIRO 40CM ATERIAL
DO CABO AÇO INOXIDÁVEL,MATERIAL DA
PONTA AÇO INOXIDÁVEL

45,00 8 - UN Fracassado

0110 CONCHA CEREAL INOX 1KG CONCHA PARA
CEREAIS INOX 1000 GRAMAS, IDEAL PARA
CEREAIS, ALIMENTOS E OUTROS PRODUTOS
SÓLIDOS EM CASA DO NORTE, ARMAZÉM,
PADARIA, MERCADO ETC MATERIAL INOX

13,00 12 - UN Fracassado

0111 KIT ALIMENTAÇÃO DE PLÁSTICO 3 PEÇAS ,
CONTENDO PRATO, COPO E COLHER
MATERIAL PLÁSTICO ,CANECA PLÁSTICA DE
300 ML, COLHER PEQUENA INFANTIL, PRATO
MÉDIO FUNDO ( 210MM )

45,00 450 - UN Homologado

0112 GARRAFA TÉRMICA INOX 2,5L LÍQUIDO
QUENTE OU FRIO MANTEM O CALOR OU FRIO
POR MAIS DE 24 HORAS MATERIAL DO
INTERIOR AÇO INOXIDÁVEL , MATERIAIS DO
EXTERIOR AÇO INOXIDÁVEL, CONSERVA
LÍQUIDO FRIO POR 24 H , CONSERVA LÍQUIDO
QUENTE POR 24 H SISTEMA DE ABERTURA
DA TAMPA DE VÁLVULA

367,00 63 - UN Homologado

0113 GARRAFA TÉRMICA INOX 9,5 L TIPO BOTIJÃO
COM 1 TORNEIRAS

260,00 39 - UN Homologado

0114 GARRAFA TÉRMICA INOX 12 L TIPO BOTIJÃO
COM 2 TORNEIRAS POSSUINDO 6,0 LITROS
EM CADA RECIPIENTE

544,50 16 - UN Homologado

0115 JARRA INOX 2,9L KIT PARA SUCO C/ 2 PEÇAS
INOX PEÇAS TOTALMENTE FEITAS DE AÇO
INOX, POR ISSO NÃO SOLTAM NENHUM
RESÍDUO NOS ALIMENTOS, COLHER COM
BOJO EM FORMATO SIMÉTRICO E BORDAS
CUIDADOSAMENTE ARREDONDADAS,
PROPORCIONANDO MAIOR CONFORTO NO
USO

270,00 20 - UN Homologado

0116 TÁBUA DE CORTE PLACA POLIETILENO 60 X
40 X 10MM

26,00 36 - UN Fracassado

0117 CAIXA PLÁSTICA HORTFRUT COMPRIMENTO
X LARGURA X ALTURA 56 CM X 36 CM X 31
CMMATERIAL PLÁSTICO

85,00 33 - UN Homologado

0118 CAIXA PLÁSTICA 40L DE POLIETILENO TIPO
ORGANIZADOR MEDIDAS APROXIMADA
MEDIDAS EXTERNAS ALTURA 28CM,
LARGURA 37CM, COMPRIMENTO
53CMMEDIDAS INTERNAS ALTURA 26,5CM,
LARGURA 33CM, COMPRIMENTO 46CM,
CAPACIDADE 40 LITROS,

240,00 26 - UN Homologado

0119 CAIXA PLÁSTICA 20L DE POLIETILENO TIPO
ORGANIZADOR 54 CM X 34 CM X 19 CM

140,00 21 - UN Homologado

0120 FAQUEIRO 30 PEÇAS TALHERES INCLUÍDOS
FACA,GARFO,COLHER,COLHER CHA,
MATERIAL DO CABO PLÁSTICO, MATERIAL DA
LÂMINA AÇO INOXIDÁVEL ITENS QUE
ACOMPANHAM 6 FACA PARA CHURRASCO, 6
GARFO DE MESA, 6 COLHER DE MESA, 6
GARFO DE SOBREMESA, 6 COLHER PARA
CHÁ

70,00 26 - UN Homologado

Documentos Anexados ao Processo
Data Documento

18/06/2021 Aquisição de Material Permanente.pdf

19/06/2021 TERMO DE REFERENCIA - Material Permanente.pdf

Mensagens Enviadas pelo Pregoeiro
Data Assunto Frase

22/06/2021 - 14:27 Impugnação enviada para o processo
Nº 036/2021/PE/SRP

Você recebeu um novo pedido de impugnação no processo Nº 036/2021/PE/SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
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28/06/2021 - 08:21 Pedido de esclarecimento enviado para
o processo Nº 036/2021/PE/SRP

Você recebeu um novo pedido de esclarecimento no processo Nº 036/2021/PE/SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

01/07/2021 - 13:21 Negociação aberta para o processo Nº
036/2021/PE/SRP

Você recebeu um novo pedido de negociação no item 1 do processo Nº 036/2021/PE/SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

01/07/2021 - 13:21 Negociação aberta para o processo Nº
036/2021/PE/SRP

Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens
2,12,13,14,20,27,28,29,32,33,34,35,38,39,40,41,42,43,45,46,48,52,53,54,57,58,59,63,65,67,68,69,70,74,76,77,79,80,86,89,90,94,95,96,97,100,103,106,108,109,110,112,113,114,115,116
do processo Nº 036/2021/PE/SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

01/07/2021 - 13:21 Negociação aberta para o processo Nº
036/2021/PE/SRP

Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 3,62,66,71,72,73,75 do processo Nº
036/2021/PE/SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

01/07/2021 - 13:21 Negociação aberta para o processo Nº
036/2021/PE/SRP

Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 4,5,6 do processo Nº
036/2021/PE/SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

01/07/2021 - 13:21 Negociação aberta para o processo Nº
036/2021/PE/SRP

Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 7,8 do processo Nº
036/2021/PE/SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

01/07/2021 - 13:21 Negociação aberta para o processo Nº
036/2021/PE/SRP

Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 9,11 do processo Nº
036/2021/PE/SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

01/07/2021 - 13:21 Negociação aberta para o processo Nº
036/2021/PE/SRP

Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 10,16,31,44,64 do processo Nº
036/2021/PE/SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

01/07/2021 - 13:21 Negociação aberta para o processo Nº
036/2021/PE/SRP

Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 15,21,23,36 do processo Nº
036/2021/PE/SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

01/07/2021 - 13:21 Negociação aberta para o processo Nº
036/2021/PE/SRP

Você recebeu um novo pedido de negociação no item 17 do processo Nº 036/2021/PE/SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

01/07/2021 - 13:21 Negociação aberta para o processo Nº
036/2021/PE/SRP

Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 18,78 do processo Nº
036/2021/PE/SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

01/07/2021 - 13:21 Negociação aberta para o processo Nº
036/2021/PE/SRP

Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 19,30,37,49,55,56 do processo Nº
036/2021/PE/SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

01/07/2021 - 13:21 Negociação aberta para o processo Nº
036/2021/PE/SRP

Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 22,24,25,26,50,51,60,61 do processo
Nº 036/2021/PE/SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

01/07/2021 - 13:21 Negociação aberta para o processo Nº
036/2021/PE/SRP

Você recebeu um novo pedido de negociação no item 47 do processo Nº 036/2021/PE/SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

01/07/2021 - 13:21 Negociação aberta para o processo Nº
036/2021/PE/SRP

Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens
81,82,83,84,85,87,88,101,102,104,105,107,111 do processo Nº 036/2021/PE/SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

01/07/2021 - 13:21 Negociação aberta para o processo Nº
036/2021/PE/SRP

Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 91,92,93,98,99,117,118,119 do
processo Nº 036/2021/PE/SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

01/07/2021 - 13:21 Negociação aberta para o processo Nº
036/2021/PE/SRP

Você recebeu um novo pedido de negociação no item 120 do processo Nº
036/2021/PE/SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

01/07/2021 - 13:21 Agendamento da data limite da fase de
negociação

A data limite para negociação foi definida pelo pregoeiro para 01/07/2021 às 15:30.

01/07/2021 - 13:23 Mensagem para negociação no
processo Nº 036/2021/PE/SRP

Foi enviada uma nova mensagem para negociação no processo Nº 036/2021/PE/SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

01/07/2021 - 13:27 Mensagem para negociação no
processo Nº 036/2021/PE/SRP

Foi enviada uma nova mensagem para negociação no processo Nº 036/2021/PE/SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

01/07/2021 - 13:28 Mensagem para negociação no
processo Nº 036/2021/PE/SRP

Foi enviada uma nova mensagem para negociação no processo Nº 036/2021/PE/SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

01/07/2021 - 13:44 Mensagem para negociação no
processo Nº 036/2021/PE/SRP

Foi enviada uma nova mensagem para negociação no processo Nº 036/2021/PE/SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

01/07/2021 - 14:29 Mensagem para negociação no
processo Nº 036/2021/PE/SRP

Foi enviada uma nova mensagem para negociação no processo Nº 036/2021/PE/SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

01/07/2021 - 14:29 Mensagem para negociação no
processo Nº 036/2021/PE/SRP

Foi enviada uma nova mensagem para negociação no processo Nº 036/2021/PE/SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
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01/07/2021 - 14:29 Mensagem para negociação no
processo Nº 036/2021/PE/SRP

Foi enviada uma nova mensagem para negociação no processo Nº 036/2021/PE/SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

01/07/2021 - 14:43 Mensagem para negociação no
processo Nº 036/2021/PE/SRP

Foi enviada uma nova mensagem para negociação no processo Nº 036/2021/PE/SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

01/07/2021 - 14:44 Mensagem para negociação no
processo Nº 036/2021/PE/SRP

Foi enviada uma nova mensagem para negociação no processo Nº 036/2021/PE/SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

01/07/2021 - 16:32 Documentos solicitados para o
processo Nº 036/2021/PE/SRP

Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo Nº 036/2021/PE/SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

01/07/2021 - 16:36 Documentos solicitados para o
processo Nº 036/2021/PE/SRP

Foram solicitadas diligências no item 0002 do processo Nº 036/2021/PE/SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

01/07/2021 - 17:38 Documentos solicitados para o
processo Nº 036/2021/PE/SRP

Foram solicitadas diligências no item 0010 do processo Nº 036/2021/PE/SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

01/07/2021 - 17:48 Documentos solicitados para o
processo Nº 036/2021/PE/SRP

Foram solicitadas diligências no item 0015 do processo Nº 036/2021/PE/SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

01/07/2021 - 18:40 Documentos solicitados para o
processo Nº 036/2021/PE/SRP

Foram solicitadas diligências no item 0091 do processo Nº 036/2021/PE/SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

05/07/2021 - 10:41 Documentos solicitados para o
processo Nº 036/2021/PE/SRP

Foram solicitadas diligências no item 0002 do processo Nº 036/2021/PE/SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

07/07/2021 - 17:19 Documentos solicitados para o
processo Nº 036/2021/PE/SRP

Foram solicitadas diligências no item 0020 do processo Nº 036/2021/PE/SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

07/07/2021 - 17:30 Documentos solicitados para o
processo Nº 036/2021/PE/SRP

Foram solicitadas diligências no item 0023 do processo Nº 036/2021/PE/SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

13/07/2021 - 16:55 Recurso enviado para o processo Nº
036/2021/PE/SRP

Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0001 do processo Nº
036/2021/PE/SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

13/07/2021 - 16:56 Recurso enviado para o processo Nº
036/2021/PE/SRP

Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0012 do processo Nº
036/2021/PE/SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

13/07/2021 - 17:08 Recurso enviado para o processo Nº
036/2021/PE/SRP

Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0013 do processo Nº
036/2021/PE/SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

13/07/2021 - 17:08 Recurso enviado para o processo Nº
036/2021/PE/SRP

Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0014 do processo Nº
036/2021/PE/SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

13/07/2021 - 17:09 Recurso enviado para o processo Nº
036/2021/PE/SRP

Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0020 do processo Nº
036/2021/PE/SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

13/07/2021 - 17:10 Recurso enviado para o processo Nº
036/2021/PE/SRP

Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0027 do processo Nº
036/2021/PE/SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

13/07/2021 - 17:11 Recurso enviado para o processo Nº
036/2021/PE/SRP

Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0028 do processo Nº
036/2021/PE/SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

13/07/2021 - 17:12 Recurso enviado para o processo Nº
036/2021/PE/SRP

Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0029 do processo Nº
036/2021/PE/SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

13/07/2021 - 17:12 Recurso enviado para o processo Nº
036/2021/PE/SRP

Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0032 do processo Nº
036/2021/PE/SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

13/07/2021 - 17:13 Recurso enviado para o processo Nº
036/2021/PE/SRP

Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0033 do processo Nº
036/2021/PE/SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

13/07/2021 - 17:13 Recurso enviado para o processo Nº
036/2021/PE/SRP

Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0034 do processo Nº
036/2021/PE/SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

13/07/2021 - 17:13 Recurso enviado para o processo Nº
036/2021/PE/SRP

Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0035 do processo Nº
036/2021/PE/SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

13/07/2021 - 17:14 Recurso enviado para o processo Nº
036/2021/PE/SRP

Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0038 do processo Nº
036/2021/PE/SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
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13/07/2021 - 17:14 Recurso enviado para o processo Nº
036/2021/PE/SRP

Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0039 do processo Nº
036/2021/PE/SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

13/07/2021 - 17:14 Recurso enviado para o processo Nº
036/2021/PE/SRP

Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0040 do processo Nº
036/2021/PE/SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

13/07/2021 - 17:15 Recurso enviado para o processo Nº
036/2021/PE/SRP

Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0041 do processo Nº
036/2021/PE/SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

13/07/2021 - 17:15 Recurso enviado para o processo Nº
036/2021/PE/SRP

Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0042 do processo Nº
036/2021/PE/SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

13/07/2021 - 17:15 Recurso enviado para o processo Nº
036/2021/PE/SRP

Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0043 do processo Nº
036/2021/PE/SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

13/07/2021 - 17:16 Recurso enviado para o processo Nº
036/2021/PE/SRP

Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0045 do processo Nº
036/2021/PE/SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

13/07/2021 - 17:16 Recurso enviado para o processo Nº
036/2021/PE/SRP

Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0046 do processo Nº
036/2021/PE/SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

13/07/2021 - 17:16 Recurso enviado para o processo Nº
036/2021/PE/SRP

Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0048 do processo Nº
036/2021/PE/SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

13/07/2021 - 17:17 Recurso enviado para o processo Nº
036/2021/PE/SRP

Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0052 do processo Nº
036/2021/PE/SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

13/07/2021 - 17:18 Recurso enviado para o processo Nº
036/2021/PE/SRP

Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0053 do processo Nº
036/2021/PE/SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

13/07/2021 - 17:19 Recurso enviado para o processo Nº
036/2021/PE/SRP

Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0057 do processo Nº
036/2021/PE/SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

13/07/2021 - 17:19 Recurso enviado para o processo Nº
036/2021/PE/SRP

Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0058 do processo Nº
036/2021/PE/SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

13/07/2021 - 17:19 Recurso enviado para o processo Nº
036/2021/PE/SRP

Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0059 do processo Nº
036/2021/PE/SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

13/07/2021 - 17:20 Recurso enviado para o processo Nº
036/2021/PE/SRP

Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0063 do processo Nº
036/2021/PE/SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

13/07/2021 - 17:20 Recurso enviado para o processo Nº
036/2021/PE/SRP

Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0065 do processo Nº
036/2021/PE/SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

13/07/2021 - 17:21 Recurso enviado para o processo Nº
036/2021/PE/SRP

Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0067 do processo Nº
036/2021/PE/SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

13/07/2021 - 17:21 Recurso enviado para o processo Nº
036/2021/PE/SRP

Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0068 do processo Nº
036/2021/PE/SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

13/07/2021 - 17:21 Recurso enviado para o processo Nº
036/2021/PE/SRP

Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0069 do processo Nº
036/2021/PE/SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

13/07/2021 - 17:22 Recurso enviado para o processo Nº
036/2021/PE/SRP

Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0070 do processo Nº
036/2021/PE/SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

13/07/2021 - 17:22 Recurso enviado para o processo Nº
036/2021/PE/SRP

Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0074 do processo Nº
036/2021/PE/SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

13/07/2021 - 17:22 Recurso enviado para o processo Nº
036/2021/PE/SRP

Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0076 do processo Nº
036/2021/PE/SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
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13/07/2021 - 17:23 Recurso enviado para o processo Nº
036/2021/PE/SRP

Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0077 do processo Nº
036/2021/PE/SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

13/07/2021 - 17:23 Recurso enviado para o processo Nº
036/2021/PE/SRP

Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0079 do processo Nº
036/2021/PE/SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

13/07/2021 - 17:24 Recurso enviado para o processo Nº
036/2021/PE/SRP

Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0080 do processo Nº
036/2021/PE/SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

13/07/2021 - 17:24 Recurso enviado para o processo Nº
036/2021/PE/SRP

Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0086 do processo Nº
036/2021/PE/SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

13/07/2021 - 17:25 Recurso enviado para o processo Nº
036/2021/PE/SRP

Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0089 do processo Nº
036/2021/PE/SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

13/07/2021 - 17:25 Recurso enviado para o processo Nº
036/2021/PE/SRP

Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0090 do processo Nº
036/2021/PE/SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

13/07/2021 - 17:26 Recurso enviado para o processo Nº
036/2021/PE/SRP

Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0094 do processo Nº
036/2021/PE/SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

13/07/2021 - 17:26 Recurso enviado para o processo Nº
036/2021/PE/SRP

Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0095 do processo Nº
036/2021/PE/SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

13/07/2021 - 17:27 Recurso enviado para o processo Nº
036/2021/PE/SRP

Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0096 do processo Nº
036/2021/PE/SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

13/07/2021 - 17:27 Recurso enviado para o processo Nº
036/2021/PE/SRP

Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0097 do processo Nº
036/2021/PE/SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

13/07/2021 - 17:28 Recurso enviado para o processo Nº
036/2021/PE/SRP

Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0100 do processo Nº
036/2021/PE/SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

13/07/2021 - 17:28 Recurso enviado para o processo Nº
036/2021/PE/SRP

Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0103 do processo Nº
036/2021/PE/SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

13/07/2021 - 17:28 Recurso enviado para o processo Nº
036/2021/PE/SRP

Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0106 do processo Nº
036/2021/PE/SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

13/07/2021 - 17:29 Recurso enviado para o processo Nº
036/2021/PE/SRP

Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0108 do processo Nº
036/2021/PE/SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

13/07/2021 - 17:29 Recurso enviado para o processo Nº
036/2021/PE/SRP

Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0109 do processo Nº
036/2021/PE/SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

13/07/2021 - 17:30 Recurso enviado para o processo Nº
036/2021/PE/SRP

Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0110 do processo Nº
036/2021/PE/SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

13/07/2021 - 17:30 Recurso enviado para o processo Nº
036/2021/PE/SRP

Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0112 do processo Nº
036/2021/PE/SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

13/07/2021 - 17:31 Recurso enviado para o processo Nº
036/2021/PE/SRP

Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0113 do processo Nº
036/2021/PE/SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

13/07/2021 - 17:31 Recurso enviado para o processo Nº
036/2021/PE/SRP

Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0114 do processo Nº
036/2021/PE/SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

13/07/2021 - 17:32 Recurso enviado para o processo Nº
036/2021/PE/SRP

Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0115 do processo Nº
036/2021/PE/SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

13/07/2021 - 17:32 Recurso enviado para o processo Nº
036/2021/PE/SRP

Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0116 do processo Nº
036/2021/PE/SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
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Vencedores
Código Produto Fornecedor Modelo Marca/ Fabricante Melhor

Lance
Quantidade Valor Total

0001 APARELHO DE AR
CONDICIONADO TIPO
JANELA DE 10 000
BTUS, CICLO FRIO,
220V, COM CONTROLE
REMOTO

MIDIA SEGURANÇA
ELETRONICA EIRELI -
ME

GREE GREE 1.827,00 5 9.135,00

0002 APARELHO DE AR
CONDICIONADO TIPO
JANELA DE 12 000
BTUS, CICLO FRIO,
220V, COM CONTROLE
REMOTO

MIDIA SEGURANÇA
ELETRONICA EIRELI -
ME

GREE GREE 2.344,00 6 14.064,00

0003 APARELHO DE AR
CONDICIONADO TIPO
SPLIT DE 12 000 BTUS,
CICLO FRIO, 220V, COM
CONTROLE REMOTO

A C SILVA COMERCIO
DE GENEROS EIRELI

ECST12FR4-02 agratto 1.714,90 20 34.298,00

0004 APARELHO DE AR
CONDICIONADO TIPO
SPLIT DE 18 000 BTUS,
CICLO FRIO, 220V, COM
CONTROLE REMOTO

ECOMAIS AR
CONDICIONADOS LTDA

TCL TAC18CSA1 TCL 2.697,85 10 26.978,50

0005 APARELHO DE AR
CONDICIONADO TIPO
SPLIT DE 24 000 BTUS,
CICLO FRIO, 220V, COM
CONTROLE REMOTO

ECOMAIS AR
CONDICIONADOS LTDA

TCL TAC24CSA1 TCL 3.398,85 7 23.791,95

0006 APARELHO DE AR
CONDICIONADO TIPO
SPLIT DE 9 000 BTUS,
CICLO FRIO, 220V, COM
CONTROLE REMOTO (
INSTALADO )

ECOMAIS AR
CONDICIONADOS LTDA

TCL TAC9CSA1 TCL 1.640,85 11 18.049,35

0007 "APARELHO DE
TELEVISÃO 42"" TIPO
DE TELA LED
COLORIDO CLOSED
CAPTION LEGENDA
OCULTA QUE
DESCREVE ALÉM DAS
FALAS QUALQUER
OUTRO SOM
PRESENTE NA CENA
MENU INGLÊS –
PORTUGUÊS –
ESPANHOL
PROGRAMAÇÃO
AUTOMÁTICA DE
CANAIS PARA 181
CANAIS VHF/UHF/TV A
CABO NOMEAR CANAIS
CONTROLE REMOTO
AJUSTE DA IMAGEM
AJUSTE DE IMAGEM
PRÉ PROGRAMADO (4
OPÇÕES) E
PERSONALIZADO
MANUALMENTE
FUNÇÃO DSC REALÇA
A COR NATURAL DA
PELE PERMITINDO
MAIS QUALIDADE NAS
IMAGENS EFEITOS DE
ÁUDIO FUNÇÃO AVL
DIMINUI
TEMPORARIAMENTE A
DIFERENÇA DE
VOLUME AO TROCAR
DE CANAL ALTO
FALANTES
INTEGRADOS SAP
AUTO
DEMONSTRAÇÃO,
CONTEÚDO DA
EMBALAGEM 01
TELEVISOR 01
CONTROLE REMOTO 01
MANUAL DO USUÁRIO
ALIMENTAÇÃO BIVOLT
SISTEMA DE COR PAL
M PAL N – NTSC "

MIDIA SEGURANÇA
ELETRONICA EIRELI -
ME

HQ HQ 1.869,00 18 33.642,00
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0008 APARELHO DE
TELEVISÃO COLORIDO
TELA DE LED 32’ WIDE
TIPO DE TV LED
RESOLUÇÃO FULLHD
1920X1080P FORMATO
DA TELA WIDESCREEN
(16 9) ENTRADA HDMI
ENTRADA PC
RECURSOS DE ÁUDIO
AJUSTES DE ÁUDIO
BALANÇO/AGUDO/GRAVES
MUTE CONTRASTE 4
000 000 1 RELÓGIO
SLEEP TIMER ESTÉREO
SAP ZOOM COM
CONVERSOR
INTEGRADO

MIDIA SEGURANÇA
ELETRONICA EIRELI -
ME

HQ HQ 1.249,00 16 19.984,00

0009 ARMÁRIO ALTO, MIDIA SEGURANÇA
ELETRONICA EIRELI -
ME

KASMOBILE KASMOBILE 400,00 46 18.400,00

0010 ARMÁRIO BAIXO C/ 02
PORTAS,

R C CARVALHO LOBO
COMERCIO DE MOVEIS
EIRELI

AB RS MOVEIS 400,00 29 11.600,00

0011 ARMÁRIO DE COZINHA
EM MADEIRA ANGELIM,
MEDINDO 1,80
LARGURA X 1,30 DE
ALTURA X 0,50 DE
PROFUNDIDADE, 02
(DUAS) PORTAS E 03
(TRÊS) GAVETAS,
SENDO PORTAS
SUPERIORES COM
DETALHES EM VIDRO
TRANSPARENTE,
PORTAS INFERIORES,
EM MADEIRA
DETALHES DE VIDRO
GAVETAS EM MADEIRA
NA PARTE CENTRAL
DO ARMÁRIO SEM A
UTILIZAÇÃO DE
DURATEX OU OUTRO
TIPO DE SUBSTÂNCIA
SIMILAR

MIDIA SEGURANÇA
ELETRONICA EIRELI -
ME

KASMOBILE KASMOBILE 1.999,99 15 29.999,85

0012 ARQUIVO VERTICAL
COM 04 GAVETAS

ANJOS ANJOS LTDA -
EPP

SÓAÇO SÓAÇO 786,87 26 20.458,62

0013 ARMÁRIO BAIXO COM 4
PORTAS BALCAO
CONJUGADO FECHADO
4PORTAS em MDP
15mm , 1 prateleira
interna , todas as portas
com chave Dimensões
74X180X40cm

ANJOS ANJOS LTDA -
EPP

KAPERBERG KAPERBERG 759,55 8 6.076,40

0014 ARMÁRIO TIPO
ROUPEIRO COM 16
PORTAS Armário
Roupeiro de aço para
vestiario com 16 portas
com venezianas para
ventilação
Compartimentos de
tamanhos médios
independentes sem
divisórias internas
Fechamento das portas
Opcional com chave ou
para cadeado
Dimensões40 cm x 123
cm x 198 cm

ANJOS ANJOS LTDA -
EPP

SÓAÇO SÓAÇO 1.602,62 9 14.423,58

0015 APARELHO DE
CELULAR
ESPECIFICAÇÕES
MINIMAS Android 10 0
Tela 5 7” Octa Core 32GB
4G Câmera 13MP

COSTA SIMAO LTDA "SMARTPHONE
SAMSUNG GALAXY A01
CORE 32GB

SAMSUNG 1.170,00 36 42.120,00
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0016 "BALANÇA DIGITAL,
CAPACIDADE MÁXIMA
150 KG,
CARACTERISTICAS
GERAIS SENSOR DE
ALTA PRECISÃO,
DESLIGAMENTO
AUTOMÁTICO AO
DESCER DA BALANÇA
DESLIGA
AUTOMATICAMENTE SE
NENHUMA PESAGEM É
EFETUADA
ENAQUANTO O ZERO
ESTÁ SENDO EXIBIDO,
A BALANÇA DESLIGA
AUTOMATICAMENTE
DEPOIS DE
APROXIMADAMENTE 8
SEGUNDOS INDICADOR
DE BATERIA FRACA
APARECE A
MENSAGEM ""LO""
QUANDO A BATERIA
PRECISA SER
SUBSITUÍDA,
INDICADOR DE
SOBRECARGA
QUANDO A BALANÇA
ESTÁ
SOBRECARREGADA,
OU SEJA, ACIMA DE
SUA CAPACIDADE
MÁXIMA, A MENSAGEM
""ERR"" APARECE NO
VISOR MATERIAL DO
VISOR LCD, UNID DE
MEDIDAS QUILOS
GARANTIA DE 12
(DOZE) MESES,
INCLUINDO BATERIA,
MANUAL DE
INSTRUÇÕES "

KCRS COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS EIRELI
EPP

P150M LIDER/LIDER
BALANÇAS

999,00 18 17.982,00

0017 BALANÇA MECÂNICA
DE PLATAFORMA COM
TODA CAPACIDADE NO
BRAÇO CARGA MÁXIMA
300KG PLATAFORMA
(CHAPA OU FERRO
FUNDIDO) DIMENSÕES
60X40CM

KCRS COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS EIRELI
EPP

B530 LIDER/LIDER
BALANÇAS

1.889,00 5 9.445,00

0018 BEBEDOURO DE
COLUNA DE PRESSÃO
INOX PGA, 110 V,
GABINETE EM AÇO
INOX, SEM EMENDAS,
TORNEIRAS, COPO E
JATO CROMADAS,
DIMENSÕES APROX
108X35X31 CM (AXLXP)

Sentinela do Vale
Comercial Eireli

libell libell 729,77 27 19.703,79

0019 BEBEDOURO DE
COLUNA
REFRIGERADO POR
COMPRESSOR AÇO
INOX Controle de
temperatura Pingadeira
removível Gabinete sem
emendastorneiras em
plástico de alta
resistência e qualidade
Refrigeração por
compressor Baixo
consumo de energia
Fornece água Gelada e
Natural Gabinete com aço
inoxidável com tampa e
base injetados Controle
manual de temperatura
CFC Free Gás R 134A
Reservatório em material
polietileno atóxico
Serpentina externa, não
fica em contato com a
água Não enferruja Alça
de transporte para facilitar
o manuseio Capacidade
de Armazenamento 3
Litros Garrafão de 10 ou
20 Litros

Sentinela do Vale
Comercial Eireli

libell libell 714,99 10 7.149,90
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0020 BEBEDOURO
INDUSTRIAL INOX 2
TORNEIRAS 102L
potência (w)330,2w
voltagem??220vtipo??industrialcor??inox
tipo de carga??ponto de
água quantidade de
torneiras??2, capacidade
máxima de
água??62,43l,usado em
??comercial temperaturas
da água??natural e
gelada,temperatura
mínima??10ºc,sistema de

refrigeração?compressor102l/h

ANJOS ANJOS LTDA -
EPP

SÓ AÇO SÓ AÇO 1.660,84 18 29.895,12

0021 BATEDEIRA
INDUSTRIAL 5L
Capacidade de mistura 5
litrosEstrutura em aço
com acabamento em
pintura epóxi Tampa em
polímero termoformado
de alta resistência,Cuba
em aço inox,Grade
cromada,Sistema
planetário de
engrenagens com
helicoidais de aço
Sistema eletrônico de
variação de velocidade
Acompanha batedor
espiral, batedor raquete e
batedor globo Possui
grade de segurança que
desliga o equipamento ao
ser levantada
AlimentaçãoVoltagem 220
VoltsPotência 800
WattsFrequência 50 60
HzConsumo 6,4
Kw/hItens Inclusos1
Batedeira, 1 batedor
espiral1 batedor raquete,1
batedor globo

A C SILVA COMERCIO
DE GENEROS EIRELI

BPEL-05 PROGÁS 2.480,00 9 22.320,00

0022 CADEIRA PLÁSTICA
LONGARINA, 3 lugares
com 1380mm largura,
estrutura na cor azul ou
preta, assento e encosto
Plástico, Peso Suportado
(Kg) 130 Por Assento

R C CARVALHO LOBO
COMERCIO DE MOVEIS
EIRELI

CPL RS MOVEIS 349,00 30 10.470,00

0023 CADEIRA PLÁSTICA,
TAQUE
BRANCADESCRIÇÃOAS
CADEIRAS SÃO IDEAIS
PARA AMBIENTES
RESIDENCIAIS OU
PÚBLICOS, COMO
HOTÉIS,
RESTAURANTES,
CLUBES, ESCOLAS,
ETC PRODUZIDAS COM
MATÉRIA PRIMA 100%
VIRGEM, TENDO,
DESSA FORMA,
GARANTIA DE
QUALIDADE DO
MATERIAL SÃO
CONFORTÁVEIS E
RESISTENTES DESIGN
MODERNO PRODUTO
ADITIVADO COM ANTI
UV, OU SEJA,
RESISTENTE AOS
RAIOS SOLARES E DE
FÁCIL LIMPEZA O
PRODUTO É
COMPACTO, LEVE,
FÁCIL DE LIMPAR E
TRANSPORTAR FAIXA
ETÁRIA
RECOMENDÁVEL DE 2
A 6 ANOS MEDIDAS
COMPRIMENTO 37 CM
LARGURA 36 CM
ALTURA 56 CM

Bom Bons e Descartáveis
Eireli

BISTRÔ BISTRÔ 46,80 320 14.976,00
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0024 CADEIRA
ERGOMETRICA DE
ESCRITÓRIO C/
RODIZIOS possui um
mecanismo prático, usual
e de grande durabilidade
que permite ajuste de
altura do assento e
inclinação do encosto
com parada em qualquer
posição, proporcionando
excelente conforto,
ergonomia, com
regulagem de fácil acesso
Encosto em tela flexível
100% poliéster de alta
resistência Apoio lombar
independente, regulável
na altura Assento
estofado Possui espuma
com densidade
controlada (45 a 55
kgf/m3) revestida em
tecido poliéster crepe
Apoia braços reguláveis
em altura com dimensões
que atendem às normas
nacionais NBR da ABNT

R C CARVALHO LOBO
COMERCIO DE MOVEIS
EIRELI

CC RS MOVEIS 310,00 60 18.600,00

0025 CADEIRA GIRATÓRIA
TIPO SECRETARIA
Cadeira composta de
assento e encosto
revestidos em tecido j
serrano Confeccionada
com assento e encosto
em mdf reto com porcas
garra para melhor ficção
dos parafusos Base
giratória com rodízios em
polipropileno rígido , que
deslizam suavemente em
qualquer ambiente Pistão
para regulagem de altura
a gás de hidrogênio com
curso de 110 mm sem
braço fixo

R C CARVALHO LOBO
COMERCIO DE MOVEIS
EIRELI

CGS RS MOVEIS 286,98 35 10.044,30

0026 CADEIRA FIXA
SECRETÁRIA Modelo
Fixa 04 pés Linha
Secretária Garantia 1 Ano
Braços Sem Braços
Encosto Espuma Injetada
com densidade 45

R C CARVALHO LOBO
COMERCIO DE MOVEIS
EIRELI

CFS RS MOVEIS 118,00 40 4.720,00

0027 "CAIXA AMPLIFICADA
ATIVA (150 W), COM
SISTEMA BASS REFLEX
DE 2 VIAS, WOOFER DE
15"", CORNETA COM
DRIVER DE TITANIO,
POTENCIA DE 200W
(RMS), COM DIVISOR
DE FREQUENCIA,,
ALIMENTAÇÃO BI VOLT"

ANJOS ANJOS LTDA -
EPP

LENNOX LENNOX 428,36 46 19.704,56
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0028 "DESKTOP COM
MONITOR LED 18""
INCLUSO, COM
PROCESSADOR I3 3330
3 0 GHZ, MEMÓRIA 8 GB
DDR3 SDRAM ,
EXPANSÃO DA
MEMÓRIA ATÉ 16 GB,
DISCO RÍGIDO (HD) 1
TB SERIAL ATA 7200
RPM, PORTAS USB
FRONTAIS 2 (3 0),
PORTAS USB
TRASEIRAS 4 (2 0),
REDE 10/100/1000
PLACA DE VÍDEO
INTEGRADA, COM
TECNOLOGIA NVIDIA®
GEFORCE® GT 625 ATÉ
1 GB DE MEMÓRIA
DEDICADA, PLACA DE
SOM INTEGRADA, COM
ÁUDIO DE ALTA
DEFINIÇÃO E
RECURSOS DE SOM
SURROUND ATÉ 7 1
TECLADO SEM FIO,
MOUSE SEM FIO ,
MEMÓRIA GRÁFICA
TOTAL DISPONÍVEL DE
ATÉ 4095 MB
CONFORME ALOCADA
PELO WINDOWS 8,
UNIDADE ÓPTICA
REPRODUTOR BLU RAY
SUPERMULTI,
GRAVAÇÃO 16X MÁX
DVD±R, 8X MÁX DVD±R
DL, 8X , 40X MÁX CD R,
24X MÁX CD RW,
LEITURA 12X MÁX BD
ROM, 16X MÁX DVD
ROM, 40X MÁX CD
ROM, SLOTS DE
EXPANSÃO, 3 PCI
EXPRESS X1 (TRÊS
DISPONÍVEIS), 1 PCI
EXPRESS X16
(OCUPADO), 1 SLOT DE
MINISSOQUETE PCI E
X1 (OCUPADO), 1
EXTERNO DE 5,25""
(OCUPADO),1 INTERNO
DE 3,5"" (OCUPADO),
SOFTWARES
INCLUSOS."

ANJOS ANJOS LTDA -
EPP

BRAZIL PC BRAZIL PC 3.276,46 50 163.823,00

0029 ESTANTE AÇO
CONTENDO NO MINIMO
5 PRATELEIRAS CINZA
PERFEITA PARA SER
USADA EM CASA,
ESCRITÓRIO OU
ESTABELECIMENTO
COMERCIAL!
TOTALMENTE
REGULÁVEL COMO
TODA À LINHA DE
PRODUTOS Á, QUE
APRESENTA VÁRIAS
OPÇÕES DE
TAMANHOS, MODELOS
E RESISTÊNCIA DE
CARGA DESENVOLVIDA
COM MATERIAL
RESISTENTE E ÓTIMO
ACABAMENTO,
MEDIDAS
APROXIMADAMENTE
198 cm x 92 cm x 30 cm

ANJOS ANJOS LTDA -
EPP

SÓ AÇO SÓ AÇO 268,29 30 8.048,70

0030 ESCADA DE ALUMINIO
7 DEGRAUS DOBRAVEL
fabricadas com estrutura
em tubos e chapas de
alumínio, lumínio é um
material leve e durável
mesmo em áreas
litorâneas As peças
plásticas da escada são
feitas de polipropileno de
alta resistência, seus pés
antiderrapantes e
travamento automático na
plataforma superior
garantem maior
estabilidade, suportando
até 120kg MEDIDAS
APROXIMADAMENTE
2,00 49 1,05 4,98

Sentinela do Vale
Comercial Eireli

alumasa alumasa 299,99 16 4.799,84
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0031 EXTINTORES DE
INCÊNCIO co2 4kg ou
6kg é indicado para
incêndios das classes B e
C Seu efeito de
resfriamento o torna
viável como extintor
auxiliar no combate a
incêndios de classe A Por
se um agente limpo, o
gás carbônico não deixa
resíduos e não danifica
equipamentos elétricos ou
eletrônicos

MIDIA SEGURANÇA
ELETRONICA EIRELI -
ME

MOCELIN MOCELIN 1.025,00 62 63.550,00

0032 FOGÃO DOMÉSTICO, 04
BOCAS, MESA LISA EM
AÇO, COM GRELHAS
INDIVIDUAIS, FORNO
COM GRADE,
DESLIZANTE, 127V,
DIMENSÕES
760X580X884

ANJOS ANJOS LTDA -
EPP

ESMALTEC ESMALTEC 787,73 25 19.693,25

0033 FOGÃO INDUSTRIAL 02
BOCAS C/ CHAMA
TRIPLA COM
CONTROLE INDIVIDUAL
DAS CHAMAS
INTERNAS E
EXTERNAS,MAIOR
RESISTÊNCIA PARA
PANELAS PESADAS

ANJOS ANJOS LTDA -
EPP

FUUNDIFERRO FUUNDIFERRO 676,48 12 8.117,76

0034 FOGÃO INDUSTRIAL 04
BOCAS C/FORNO
PRETO, CHAMA TRIPLA
COM CONTROLE
INDIVIDUAL DAS
CHAMAS INTERNAS E
EXTERNAS, GRADES E
QUEIMADORES DA
MESA DE FERRO
FUNDIDO MAIOR
RESISTÊNCIA PARA
PANELAS PESADAS

ANJOS ANJOS LTDA -
EPP

TRON TRON 1.739,46 14 24.352,44

0035 FOGÃO INDUSTRIAL 4
BOCAS S/ FORNO
material??inox, tipo de
montagem??de coluna,
quantidade de
queimadores??4

ANJOS ANJOS LTDA -
EPP

TRON TRON 1.475,92 5 7.379,60

0036 FOGÃO INDUSTRIAL 06
BOCAS C/FORNO
PRETO, CHAMA TRIPLA
COM CONTROLE
INDIVIDUAL DAS
CHAMAS INTERNAS E
EXTERNAS, GRADES E
QUEIMADORES DA
MESA DE FERRO
FUNDIDO MAIOR
RESISTÊNCIA PARA
PANELAS PESADAS

COSTA SIMAO LTDA FOGÃO INDUSTRIAL
VENÂNCIO 6 BOCAS
COM FO

VENÂNCIO 1.968,00 8 15.744,00

0037 FORNO REFRATARIO
INDUSTRIAL A GÁS
COM PÉ temperatura
mínima??50°c,
temperatura
máxima??300°c,
quantidade de
prateleiras??1, cor??inox,
função do forno??grelhar,
dourar, assar e gratinar,
fonte de energia??a gás

Sentinela do Vale
Comercial Eireli

venancio venancio 2.420,42 10 24.204,20

0038 FORNO MICROONDAS
30 L,
(LARGURAXALTURAXPROFUNDIDADE)
539X300X420MM, COR
BRANCO, 110V OU 220V
E NÃO É BIVOLT

ANJOS ANJOS LTDA -
EPP

MIDEA MIDEA 727,10 13 9.452,30
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0039 FREEZER HORIZONTAL
02 PORTAS, 385 LTS
DUPLA AÇÃO BRANCO,
127W RODIZIOS
FACILITAM A
MOVIMENTAÇÃO DO
PRODUTO,
PUXADORES
ERGONÔMICOS,
DRENO DE DEGELO
FRONTAL MAIOR
PRATICIDADE NO
DESCONGELAMENTO
ÁGUA DO DEGELO
ESCOA PELO DRENO,
FACILITANDO SEU
RECOLHIMENTO DUPLA
FUNÇÃO FREEZER E
CONSERVADOR TAMPA
BALENCEADA
FECHADURA COM
CHAVE
AUTOEXPULSIVA
SEGURANÇA, PERMITE
O TRAVAMENTO DO
FREEZER COR
BRANCO

ANJOS ANJOS LTDA -
EPP

ESMALTEC ESMALTEC 3.418,79 14 47.863,06

0040 FRIGOBAR 120L
completo com prateleira
inferior da porta para
garrafas de até 2,5 litros,
pés niveladores frontais,
porta latas com
capacidade para 10 latas
e compartimentos que te
ajudam a organizar

ANJOS ANJOS LTDA -
EPP

PHILCO PHILCO 1.491,48 11 16.406,28

0041 FREEZER HORIZONTAL
DE 305 LTS 01 TAMPA,
110 V, (LARGURA X
ALTURA X
PROFUNDIDADE)
940X823X730MM,
RODIZIOS FACILITAM A
MOVIMENTAÇÃO DO
PRODUTO,
PUXADORES
ERGONÔMICOS,
DRENO DE DEGELO
FRONTAL MAIOR
PRATICIDADE NO
DESCONGELAMENTO
ÁGUA DO DEGELO
ESCOA PELO DRENO,
FACILITANDO SEU
RECOLHIMENTO DUPLA
FUNÇÃO FREEZER E
CONSERVADOR TAMPA
BALENCEADA
FECHADURA COM
CHAVE
AUTOEXPULSIVA
SEGURANÇA, PERMITE
O TRAVAMENTO DO
FREEZER COR
BRANCO

ANJOS ANJOS LTDA -
EPP

ESMALTEC ESMALTEC 2.991,96 11 32.911,56

0042 FRITADEIRA ELÉTRICA
3,5L Acompanha cesto
em arame industrial
estanhado para fritura,
Termostato de 0 a 300º
com regulagem e com
seletor alfanumérico,
Resistência elétrica em
tubo inoxidável Consumo
médio 2,5kwh no 127v
Lâmpada piloto para
indicar quando esta ligada
a resistência, Painel
elétrico, Própria para
pastel, salgados e outros
tipos de frituras, Linha
industrial e residencial,
Medidas Altura 13,5cm,
profundidade 15,5cm,
diâmetro 33,5cm,
Potência em 220 v
1600W

ANJOS ANJOS LTDA -
EPP

BRASIL INOX BRASIL INOX 587,96 1 587,96

0043 GAVETEIRO C/ RODIZIO
COM 04 GAVETAS
Estrutura em MDP 15 mm
Fundo em MDF 3 mm
Pés com Rodízios
Puxador Plástico Parte
Externa com Pintura UV
Texturizada e Parte
Interna com Pintura UV
Acabamento Fosco
,Descrição do Tamanho
Altura 69 cm ,Largura 36
cm ,Profundidade 36 cm

R C CARVALHO LOBO
COMERCIO DE MOVEIS
EIRELI

GR RS MOVEIS 250,00 14 3.500,00
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0044 GAZEBO DOBRAVEL
3X3X2,5 Metros
FABRICADO EM AÇO E
POLIESTER

Sentinela do Vale
Comercial Eireli

mor mor 698,99 13 9.086,87

0045 IMPRESSORA JATO DE
TINTA COM
VELOCIDADE DE
IMPRESSÃO DE ATÉ 19
PPM E CAPACIDADE
PARA IMPRIMIR EM
PAPEL ATÉ TAMANHO
OFÍCIO (216 X 356 MM)

ANJOS ANJOS LTDA -
EPP

EPSON EPSON 1.365,39 21 28.673,19

0046 IMPRESSORA LASER
COLORIDA COM
VELOCIDADE DE
IMPRESSÃO DE 19 A 45
PPM E CAPACIDADE
PARA IMPRIMIR EM
PAPEL ATÉ TAMANHO
A3 (297 X 420 MM)

ANJOS ANJOS LTDA -
EPP

HP HP 2.324,58 22 51.140,76

0047 IMPRESSORA LASER
MONOCROMÁTICA
COM VELOCIDADE DE
IMPRESSÃO DE 19 ATÉ
45 PPM E CAPACIDADE
PARA IMPRIMIR EM
PAPEL ATÉ TAMANHO
A4

COSTA SIMAO LTDA "IMPRESSORA A LASER
BROTHER HL-1212W
MON

BROTHER 2.031,00 8 16.248,00

0048 LIQUIDIFICADOR
INDUSTRIAL INOX 4L
consumo??0,55
kw/h,volume do
copo??4l,modelo??lq
8,0,voltagem??127v,potência
(w)551,62w,capacidade
de produção??4l,rotações
por
minuto?3400rpm,quantidade
de velocidades1

ANJOS ANJOS LTDA -
EPP

VISA VISA 1.169,18 13 15.199,34

0049 LIQUIDIFICADOR
INDUSTRIAL INOX 8L
consumo 0,55
kw/h,volume do copo
8l,modelo lq 8,0,voltagem
127v,potência
(w)551,62w,capacidade
de produção 8l,rotações
por minuto
3400rpm,quantidade de
velocidades1

Sentinela do Vale
Comercial Eireli

jl colombo jl colombo 1.179,99 6 7.079,94

0050 LONGARINA 3
LUGARES

R C CARVALHO LOBO
COMERCIO DE MOVEIS
EIRELI

LOG RS MOVEIS 359,00 55 19.745,00

0051 LONGARINA DE 4
LUGARES

R C CARVALHO LOBO
COMERCIO DE MOVEIS
EIRELI

LLG RS MOVEIS 475,00 23 10.925,00

0052 LAVADOURA DE ALTA
PRESSÃO Pressão de
1800 psi

ANJOS ANJOS LTDA -
EPP

ELETROLUX ELETROLUX 625,27 17 10.629,59

0053 MICROCOMPUTADOR
SERVIDOR COM DISCO
SCSI, DOIS
PROCESSADOR CORE
I5, SEM FONTE
REDUNDANTE E SEM
UNIDADE DE FITA.

ANJOS ANJOS LTDA -
EPP

BRAZIL PC BRAZIL PC 4.791,56 60 287.493,60

0054 MICROCOMPUTADOR
SERVIDOR
MULTIPROCESSADO,
COM RAID POR
HARDWARE, FONTES
REDUNDANTES E ATÉ
UMA UNIDADE DE FITA

0,00 30 0,00

0055 MICROFONE TIPO
DINÂMICO RESPOSTA
DE FREQÜÊNCIA 70 HZ
10 KHZ · IMPEDÂNCIA
600?±15%?1 KHZ)
SENSIBILIDADE
55DB±3DB (0
DB=1V/PAR) 82DB±3DB
(0 DB=1V/UBAR) PESO
APROX DO PRODUTO
220 GRAMAS ·
DIMENSÕES APROX
COM EMBALAGEM (L X
A X P) 21,5 X 6,5 X 6 CM
· GARANTIA 3 MESES

Sentinela do Vale
Comercial Eireli

novik novik 200,00 17 3.400,00
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0056 MICROFONE SEM FIO
SISTEMA DE
MICROFONE SEM FIO
MICROFONE FUNCIONA
COM BATERIA 9V, VHF
(210MHZ~249 MHZ)
FREQUÊNCIA
50HZ~15KHZ
IMPEDÂNCIA 600 OHM
BIVOLT (110V~220V)
COR PRETO

Sentinela do Vale
Comercial Eireli

skp skp 429,99 12 5.159,88

0057 MONITOR LED DE 17 ANJOS ANJOS LTDA -
EPP

AOC AOC 614,15 11 6.755,65

0058 MONITOR LED DE 18 ANJOS ANJOS LTDA -
EPP

AOC AOC 643,51 17 10.939,67

0059 "MONITOR LED DE
19,5"", "

ANJOS ANJOS LTDA -
EPP

AOC AOC 702,01 16 11.232,16

0060 MESA EM MDF com
acabamento em PVC
Material em madeira MDF
25mm em POST
FORMING na LINHA
5000 Estrutura em aço
em pintura epóxi na cores
cinza/bege/marfim
MEDIDAS 1,20 cm x 0,60
cm x 0,74 cm

R C CARVALHO LOBO
COMERCIO DE MOVEIS
EIRELI

MR RS MOVEIS 334,00 38 12.692,00

0061 MESA EM L C/ 02
GAVETAS com
acabamento em PVC
Material em madeira MDF
25mm em POST
FORMING na LINHA
5000 Estrutura em aço
em pintura epóxi na cores
cinza/bege/marfim
MEDIDAS cm 74 cm x
180 cm x 180 cm

R C CARVALHO LOBO
COMERCIO DE MOVEIS
EIRELI

ML RS MOVEIS 449,00 22 9.878,00

0062 MESA INOX TIPO PARA
PANIFICAÇÃO dimensão
do produto ( a x l x p )
90x200x70cm

A C SILVA COMERCIO
DE GENEROS EIRELI

MS-PANIF RS MOVEIS 2.000,00 10 20.000,00

0063 MESA PLÁSTICA
QUADRADA EM
POLIPROPILENO
BRANCA

ANJOS ANJOS LTDA -
EPP

ANTARES ANTARES 67,30 56 3.768,80

0064 MESA PARA
REFEITÓRIO COM 8
LUGARES

A C SILVA COMERCIO
DE GENEROS EIRELI

MM-08L RS MOVEIS 844,50 54 45.603,00

0065 MULTIPORCESSADOR 7
EM 1 com motor de 650W

ANJOS ANJOS LTDA -
EPP

BRITANIA BRITANIA 473,43 21 9.942,03

0066 NOBREAK DE 1200KVA A C SILVA COMERCIO
DE GENEROS EIRELI

EASY WAY RAGTECH 699,00 53 37.047,00

0067 NOBREAK DE 1400KVA ANJOS ANJOS LTDA -
EPP

SMS SMS 756,99 32 24.223,68

0068 NOBREAK DE 600 VA ANJOS ANJOS LTDA -
EPP

SMS SMS 488,35 25 12.208,75

0069 NOBREAK DE 700 VA ANJOS ANJOS LTDA -
EPP

SMS SMS 508,53 25 12.713,25

0070 NOTEBOOK,
PROCESSADOR NO
MINIMO INTEL CORE I3

ANJOS ANJOS LTDA -
EPP

DELL DELL 3.348,03 62 207.577,86

0071 PROJETOR MULTIMÍDIA
(DATA SHOW)

A C SILVA COMERCIO
DE GENEROS EIRELI

mrp-2003 Tomate 2.397,00 35 83.895,00
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0072 QUADRO BRANCO
200X120 Confeccionado
em base de MDF e
sobreposto por laminado
EM lamínico de alta
qualidade com moldura
de alumínio, Fácil de
apagar a seco com pano
macio ou apagador de
quadro branco Quadro
confeccionado em MDF
9mm, sobreposto por
laminado melamínico
(Fórmica ou Pertech)
Moldura em alumínio nas
cores Anodizado (Fosco),
Branco ou Preto
Espessura da moldura
15mm Lateral e 25mm de
frente, Pode ser fixado na
Horizontal ou Vertical
Acompanha kit para
instalação e suporte em
alumínio para marcador e
apagador de 20 a 50cm
de acordo com o
comprimento do
quadroDimensão do
quadriculado 5cm x 5cm

A C SILVA COMERCIO
DE GENEROS EIRELI

200x120 CORTIART 298,00 35 10.430,00

0073 QUADRO BRANCO
150X120 Confeccionado
em base de MDF e
sobreposto por laminado
melamínico de alta
qualidade com moldura
de alumínio, Fácil de
apagar a seco com pano
macio ou apagador de
quadro branco Quadro
confeccionado em MDF
9mm, sobreposto por
laminado melamínico
(Fórmica ou Pertech)
Moldura em alumínio nas
cores Anodizado (Fosco),
Branco ou Preto
Espessura da moldura
15mm Lateral e 25mm de
frentePode ser fixado na
Horizontal ou Vertical
Acompanha kit para
instalação e suporte em
alumínio para marcador e
apagador de 20 a 50cm
de acordo com o
comprimento do
quadroDimensão do
quadriculado 5cm x 5cm

A C SILVA COMERCIO
DE GENEROS EIRELI

150x120 cortiarte 250,00 19 4.750,00

0074 ROÇADEIRA
PROFISSONAL
Cilindrada 63 cc Tempos
do motor2

ANJOS ANJOS LTDA -
EPP

TOYAMA TOYAMA 1.499,90 39 58.496,10

0075 REFRIGERADOR/GELADEIRA
240L Tipo 1 porta
Capacidade útil 240,00
litros Capacidade do
refrigerador 214 litros
Capacidade do freezer 26
litros Capacidade total
(litros) 240 litros Controle
de temperatura Externo
Frost free Não Cor
Branco Puxadores
Ergonômico Iluminação
interna Sim Porta ovos
Sim Porta latas Sim
Gavetão para legumes
Sim, Gaveta extra fria Sim
Pés Dianteiros
niveladores e traseiros
com sistema de rodízios
Voltagem 110V ou 220V
Classificação Energética
A Consumo de energia
23,7 kW/h Peso 39,50 kg
Largura 55,00 cm Altura
141,60 cm Profundidade
61,30 cm

A C SILVA COMERCIO
DE GENEROS EIRELI

RE31 Electrolux 2.000,00 4 8.000,00
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0076 SCANNER DE MESA,
RESOLUÇÃO DE
DIGITALIZAÇÃO POR
HARDWARE ATÉ 1200 X
1200 DPI, RESOLUÇÃO
DE DIGITALIZAÇÃO
ÓPTICA ATÉ 1200 DPI,
PROFUNDIDADE DE
BITS 48 BITS,
DIGITALIZAÇÃO
TAMANHO MÁXIMO DE
DIGITALIZAÇÃO 216 X
297 MM, TIPO DE
DIGITALIZAÇÃO DE
MESA NÍVEIS ESCALA
DE CINZA 256 NÍVEIS
DE CINZA
DIGITALIZAÇÃO EM
CORES SIM MODO DE
VISUALIZAÇÃO PRÉVIA
ATÉ 10 SEGUNDOS,
CONECTIVIDADE,
CONECTIVIDADE
PADRÃO USB, PORTAS
E/S EXTERNAS 1 USB

ANJOS ANJOS LTDA -
EPP

BROTHER BROTHER 2.070,82 10 20.708,20

0077 "TELA DE PROJEÇÃO
RETRATIL Polegadas
100"" (4 3) e 92"" (16
9),Formato 4 3 (100"") e
16 9 (92"") ,Cor das
bordas Preta Cor do
produto Branca,Voltagem
110V,Consumo (em
funcionamento) 25W
(poderá utilizar um
conversor simples para
220V) Acompanha
controle remoto com fio e
sem fio ,Cor da área de
projeção Branca ,Tecido
Matte White (verso preto)
Medidas da área de
projeção 203 (C) x 152
(A) cm ,Medidas do
produto 225 (C) x 8 (A) x
7,8 (L) cm,Medidas da
caixa 230 (C) x 12 (A) x
13,5 (L) cm ,Peso do
produto 7 Kg, Peso da
embalagem 7,8 Kgs
,Garantia 1 ano"

ANJOS ANJOS LTDA -
EPP

VMA VMA 893,11 17 15.182,87

0078 VENTILADOR DE
PAREDE, 03
VELOCIDADES,
OSCILAÇÃO, 90º
MOTOR TURBO DE
ALTA POTÊNCIA, 110V,
DIMENSÕES 60 CM

A C SILVA COMERCIO
DE GENEROS EIRELI

92.50.603 ventisol 240,00 25 6.000,00

0079 VENTILADOR DE TETO
03 VELOCIDADES SEM
LUMINÁRIA MATERIAL
PBT, POLIPROPILENO,
POLICARBONATO,
METAIS E VIDRO
FUNÇÃO VENTILAÇÃO
E OSCILAÇÃO
VELOCIDADES 03
(BAIXA, MÉDIA E ALTA)
MODELO VENTILADOR
DE TETO QUANTIDADE
DE HÉLICES 03 TIPO DE
ACIONAMENTO
ATRAVÉS DO
CONTROLE DE PAREDE
INCLUSO NO PRODUTO
ALIMENTAÇÃO 110
VOLTS POTÊNCIA
CONSUMIDA PELO
MOTOR 90 WATTS
ROTAÇÃO 410 RPM
PESO APROX DO
PRODUTO 3,7 KG
DIÂMETRO DA HÉLICE
102 CM DIMENSÕES
APROX DO PRODUTO
(L X A X P) 40 X 102 CM
GARANTIA 02 ANOS

Bom Bons e Descartáveis
Eireli

VENTNEW VENTNEW 288,00 29 8.352,00

0080 PANELA DE PRESSÃO
INDUSTRIAL 20L com 4
sistemas de segurança
para sua completa
tranquilidade no processo
de cozimento do alimento,
além do fechamento
externo Também vale
ressaltar as alças em
baquelite que não
aquecem

ANJOS ANJOS LTDA -
EPP

ABC ABC 486,82 22 10.710,04
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0081 TACHO ESMALTADO 4L
Esmalte branco por
dentro e preto por fora,
Produto 100% atóxico
Cozinha até 30% mais
rápido,• Máxima inibição á
proliferação de germes e
bactérias Tacho 14
polegadas MEDIDAS
APROXIMADAMENTE
Boca 36cm Fundo 17cm
Altura 7cm

JACILENE PEREIRA
GOMES

MARCOLA ALUMINIO MARCOLA
IND. BRASILEIRA

39,99 20 799,80

0082 Caldeirão Alumínio
7Litros

JACILENE PEREIRA
GOMES

MARCOLA ALUMINIO MARCOLA
IND. BRASILEIRA

69,99 15 1.049,85

0083 Caldeirão Alumínio 12
Litros

JACILENE PEREIRA
GOMES

MARCOLA ALUMINIO MARCOLA
IND. BRASILEIRA

100,00 18 1.800,00

0084 PENLA TIPO CAÇAROLA
Alumínio 30 litros

JACILENE PEREIRA
GOMES

MARCOLA ALUMINIO MARCOLA
IND. BRASILEIRA

83,79 22 1.843,38

0085 PENLA TIPO CAÇAROLA
Alumínio 50 litros

JACILENE PEREIRA
GOMES

MARCOLA ALUMINIO MARCOLA
IND. BRASILEIRA

257,95 20 5.159,00

0086 PANELA TIPO
CAÇAROLA Alumínio 100
litros

ANJOS ANJOS LTDA -
EPP

ABC ABC 724,68 19 13.768,92

0087 FRIGIDEIRA DE
AUMINIO Nº 26 cabo de
Baquelite Medidas
(Aproximadas)Altura 5
cm, Diâmetro (interno)
26,50 cm espessura 1,70
mm, Capacidade 2 200 ml

JACILENE PEREIRA
GOMES

ARTINOX ARTINOX IND.
METALURGICA LTDA

39,99 16 639,84

0088 FRIGIDEIRA DE
AUMINIO Nº 28 cabo de
BaqueliteMedidas
(Aproximadas)Altura 5,40
cm,Diâmetro (interno) 28
cm espessura 1,70 mm,
Capacidade 2 700 ml

JACILENE PEREIRA
GOMES

ARTINOX ARTINOX IND.
METALURGICA LTDA

69,89 11 768,79

0089 Escorredor Industrial P/
Arroz, Macarrão E Afins
(5 Litros) MEDIDAS
APROXIMADAMENTE
Diâmetro da boca 30,0
cm,ltura 16,5
cm,Diâmetro da base
18,5 cm, Capacidade 5,00
L,Peso vazio 0,50 Kg

ANJOS ANJOS LTDA -
EPP

ABC ABC 60,00 15 900,00

0090 Escorredor Grande De
Macarrão Aluminio 25L
MEDIDAS
APROXIMADAMENTE
Altura 24 cm, Diâmetro 50
cm Espessura 1,20
mmCapacidade 25 Litro

ANJOS ANJOS LTDA -
EPP

ABC ABC 159,96 15 2.399,40

0091 BACIA EM INOX 30 CM
Material 100% Aço Inox
Medidas do produto 30,5
x 30,5 x 8 Cm (C x L x A)
Bordas 1 cm

Bom Bons e Descartáveis
Eireli

BRINOX BRINOX 120,00 30 3.600,00

0092 BACIA INOX 50 CM
Material 100% Aço Inox
MEDIDAS
APROXIMADAS Diâmetro
da boca 49,0 cm, Altura
12,0 cm, Diâmetro da
base 26,0 cm,
Capacidade 13,30L

Bom Bons e Descartáveis
Eireli

BRINOX BRINOX 160,00 15 2.400,00

0093 BACIA INOX 60CM
Material 100% Aço Inox
MEDIDAS
APROXIMADAS Diâmetro
60 cm, Altura 13 cm
CAPACIADE 18l

Bom Bons e Descartáveis
Eireli

BRINOX BRINOX 230,00 8 1.840,00

0094 ASSADEIRA REDONDA
30 CM EM ALUMINIO
(Comprimento x Largura x
Altura) 30 x 30 x 6 cm 2,5
L

ANJOS ANJOS LTDA -
EPP

ABC ABC 38,08 15 571,20

0095 ASSADEIRA REDONDA
40 CM EM ALUMINIO

ANJOS ANJOS LTDA -
EPP

ABC ABC 61,29 15 919,35

0096 ASSADEIRA REDONDA
50 CM EM ALUMINIO

ANJOS ANJOS LTDA -
EPP

ABC ABC 71,41 15 1.071,15

0097 Assadeira Redonda Alta
40 Cm 11,3 L

ANJOS ANJOS LTDA -
EPP

ABC ABC 35,37 13 459,81

0098 ASSADEIRA
RETANGULAR N 04 EM
ALUMINIO 39
Centímetros de
Comprimento X 27
Largura X 6 Altura

Bom Bons e Descartáveis
Eireli

ABC ABC 58,00 14 812,00
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0099 ASSADEIRA
RETANGULAR N 05 EM
ALUMINIO 39
Centímetros de
(Comprimento x Largura x
Altura) 46 x 34 x 6 cm

Bom Bons e Descartáveis
Eireli

ABC ABC 86,00 14 1.204,00

0100 ASSADEITA
RETANGULAR C/ ALÇA
60x40 Cm EM ALUMINIO

ANJOS ANJOS LTDA -
EPP

ABC ABC 86,71 12 1.040,52

0101 FORMA COM FURO NO
MEIO GRANDE
MEDIDAS Diâmetro 36
cm ,Altura13
cm,Capacidade 8,9 L

JACILENE PEREIRA
GOMES

MARCOLA ALUMINIO MARCOLA
IND. BRASILEIRA

64,83 14 907,62

0102 FORMA COM FURO NO
MEIO MÉDIO MEDIDAS
Diâmetro Diâmetro24 cm
Altura11 cm,Capacidade
3,4 L

JACILENE PEREIRA
GOMES

MARCOLA ALUMINIO MARCOLA
IND. BRASILEIRA

14,99 14 209,86

0103 Esteira Assadeira Pão
Frances 5 Tiras Alumínio

0,00 9 0,00

0104 CONCHA DE ALUMINIO
N 14 57CM

JACILENE PEREIRA
GOMES

MARCOLA ALUMINIO MARCOLA
IND. BRASILEIRA

27,30 15 409,50

0105 GARFO DE ALUMINIO 2
DENTES 48CM

JACILENE PEREIRA
GOMES

MARCOLA ALUMINIO MARCOLA
IND. BRASILEIRA

16,04 15 240,60

0106 ESPUMADEIRA ANJOS ANJOS LTDA -
EPP

TRAMONTINA TRAMONTINA 20,00 13 260,00

0107 ESPUMADEIRA DE
ALUMINIO Diâmetro 20
m,Comprimento total 79
cm,Material do cabo
Alumínio,Material da
escumadeira
Alumínio,Tipo de malha
Grossa

JACILENE PEREIRA
GOMES

MARCOLA ALUMINIO MARCOLA
IND. BRASILEIRA

39,99 11 439,89

0108 COLHER PLANA 45CM
ALUMINIO Comprimento
45 cm,Largura5,5
cm,Altura1,2 cm

0,00 14 0,00

0109 ESPATULA DE
CONFEITEIRO 40CM
aterial do cabo Aço
inoxidável,Material da
ponta Aço inoxidável

0,00 8 0,00

0110 CONCHA CEREAL INOX
1KG Concha para cereais
Inox 1000 gramas, Ideal
para cereais, alimentos e
outros produtos sólidos
em casa do norte,
armazém, padaria,
mercado etc Material Inox

0,00 12 0,00

0111 KIT ALIMENTAÇÃO DE
PLÁSTICO 3 PEÇAS ,
CONTENDO PRATO,
COPO E COLHER
Material Plástico ,Caneca
Plástica de 300 Ml, Colher
pequena infantil, Prato
médio fundo ( 210mm )

JACILENE PEREIRA
GOMES

Plasútil PLASUTIL IND.
PLASTICOS LTDA

6,73 450 3.028,50

0112 GARRAFA TÉRMICA
INOX 2,5L líquido quente
ou frio Mantem o calor ou
frio por mais de 24 horas
Material do interior Aço
inoxidável , Materiais do
exterior Aço inoxidável,
Conserva líquido frio por
24 h , Conserva líquido
quente por 24 h Sistema
de abertura da tampa De
válvula

ANJOS ANJOS LTDA -
EPP

FREDPET FREDPET 310,06 63 19.533,78

0113 GARRAFA TÉRMICA
INOX 9,5 L TIPO
BOTIJÃO COM 1
TORNEIRAS

ANJOS ANJOS LTDA -
EPP

SOPRANO SOPRANO 254,45 39 9.923,55

0114 GARRAFA TÉRMICA
INOX 12 L TIPO
BOTIJÃO COM 2
TORNEIRAS possuindo
6,0 Litros em cada
recipiente

ANJOS ANJOS LTDA -
EPP

UNUTERME UNUTERME 536,88 16 8.590,08



A autenticidade do documento pode ser verificada no site http://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 20/09/2021 às 16:54:32.
Código verificador: 13D75D

Página 28 de 423

0115 JARRA INOX 2,9L Kit
para Suco C/ 2 Peças
INOX Peças totalmente
feitas de aço inox, por
isso não soltam nenhum
resíduo nos alimentos,
Colher com bojo em
formato simétrico e
bordas cuidadosamente
arredondadas,
proporcionando maior
conforto no uso

ANJOS ANJOS LTDA -
EPP

HAUSKRAFT HAUSKRAFT 232,70 20 4.654,00

0116 Tábua De CORTE Placa
Polietileno 60 X 40 X
10mm

0,00 36 0,00

0117 CAIXA PLÁSTICA
HORTFRUT
Comprimento x Largura x
Altura 56 cm x 36 cm x 31
cmMaterial Plástico

A C SILVA COMERCIO
DE GENEROS EIRELI

hortfrut plamar 71,00 33 2.343,00

0118 CAIXA PLÁSTICA 40L
DE POLIETILENO TIPO
ORGANIZADOR
MEDIDAS APROXIMADA
MEDIDAS EXTERNAS
ALTURA 28CM,
LARGURA 37CM,
COMPRIMENTO
53CMMEDIDAS
INTERNAS ALTURA
26,5CM, LARGURA
33CM, COMPRIMENTO
46CM, CAPACIDADE 40
LITROS,

A C SILVA COMERCIO
DE GENEROS EIRELI

40l plamar 209,00 26 5.434,00

0119 CAIXA PLÁSTICA 20L
DE POLIETILENO TIPO
ORGANIZADOR 54 cm x
34 cm x 19 cm

A C SILVA COMERCIO
DE GENEROS EIRELI

20l plamar 119,00 21 2.499,00

0120 FAQUEIRO 30 PEÇAS
Talheres incluídos
Faca,Garfo,Colher,Colher
cha, Material do cabo
Plástico, Material da
lâmina Aço inoxidável
ITENS QUE
ACOMPANHAM 6 Faca
para churrasco, 6 Garfo
de mesa, 6 Colher de
mesa, 6 Garfo de
sobremesa, 6 Colher para
chá

Bom Bons e Descartáveis
Eireli

TRAMONTINA TRAMONTINA 60,80 26 1.580,80

Itens marcados com "*" estão cancelados.

Declarações Obrigatórias
Título Declaração

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

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

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

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

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas
0001 - APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO JANELA DE 10 000 BTUS, CICLO FRIO, 220V,
COM CONTROLE REMOTO
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

SANTANA E SOUZA
DISTRIBUIDORA E
COMERCIO DE
MOVEIS EIRELI

34.390.049/0001-
10

30/06/2021 -
14:28:10

QCI105BB SPRINGER 5 2.390,00 11.950,00 Sim

MIDIA SEGURANÇA
ELETRONICA EIRELI -
ME

27.025.802/0001-
02

30/06/2021 -
20:48:16

GREE GREE 5 2.390,00 11.950,00 Sim

Bom Bons e
Descartáveis Eireli

01.580.769/0001-
99

30/06/2021 -
21:11:08

CONSUL CONSUL 5 2.952,00 14.760,00 Sim
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ANJOS ANJOS LTDA -
EPP

06.069.753/0001-
30

30/06/2021 -
22:49:28

CONSUL CONSUL 5 2.390,00 11.950,00 Sim

A C SILVA COMERCIO
DE GENEROS EIRELI

39.326.153/0001-
69

01/07/2021 -
00:19:46

CCN10EBBNA consul 5 2.380,00 11.900,00 Sim

O M TEIXEIRA
SERVICOS E
COMERCIO EM
GERAL EIRELI

39.481.980/0001-
27

01/07/2021 -
05:47:57

unidade consul 5 1.828,00 9.140,00 Sim

0002 - APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO JANELA DE 12 000 BTUS, CICLO FRIO, 220V, COM CONTROLE REMOTO
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

SANTANA E SOUZA
DISTRIBUIDORA E
COMERCIO DE
MOVEIS EIRELI

34.390.049/0001-
10

30/06/2021 -
14:28:59

G1C12BL-
D3NMND2Q

GREE 6 2.782,50 16.695,00 Sim

MIDIA SEGURANÇA
ELETRONICA EIRELI -
ME

27.025.802/0001-
02

30/06/2021 -
20:48:50

GREE GREE 6 2.782,50 16.695,00 Sim

Bom Bons e
Descartáveis Eireli

01.580.769/0001-
99

30/06/2021 -
21:11:29

CONSUL CONSUL 6 3.312,00 19.872,00 Sim

ANJOS ANJOS LTDA -
EPP

06.069.753/0001-
30

30/06/2021 -
22:49:27

CONSUL CONSUL 6 2.782,50 16.695,00 Sim

A C SILVA COMERCIO
DE GENEROS EIRELI

39.326.153/0001-
69

01/07/2021 -
00:19:53

CCB12EB consul 6 2.772,00 16.632,00 Sim

O M TEIXEIRA
SERVICOS E
COMERCIO EM
GERAL EIRELI

39.481.980/0001-
27

01/07/2021 -
05:48:29

unidade midea 6 2.345,00 14.070,00 Sim

0003 - APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 12 000 BTUS, CICLO FRIO, 220V, COM CONTROLE REMOTO
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

ECOMAIS AR
CONDICIONADOS
LTDA

39.368.629/0001-
24

30/06/2021 -
09:40:53

TCL TAC12CSA1 TCL 20 2.500,00 50.000,00 Sim

AGASERV COMERCIO
E ASSISTENCIA
TECNICA LTDA - ME

77.853.083/0001-
96

30/06/2021 -
10:05:10

HWF12000 ELGIN 20 3.200,00 64.000,00 Sim

SANTANA E SOUZA
DISTRIBUIDORA E
COMERCIO DE
MOVEIS EIRELI

34.390.049/0001-
10

30/06/2021 -
14:29:33

PAC12000TFM9 PHILCO 20 3.329,50 66.590,00 Sim

TH COMERCIO DE
MOVEIS EIRELI

30.317.183/0001-
34

30/06/2021 -
14:50:37

AR 12000 PHILCO/PHILCO 20 2.500,00 50.000,00 Sim

MIDIA SEGURANÇA
ELETRONICA EIRELI -
ME

27.025.802/0001-
02

30/06/2021 -
20:51:28

GREE GREE 20 3.329,50 66.590,00 Sim

Bom Bons e
Descartáveis Eireli

01.580.769/0001-
99

30/06/2021 -
21:11:49

AGRATTO AGRATTO/VENTISOL
/ 12FR4

20 2.631,60 52.632,00 Sim

ANJOS ANJOS LTDA -
EPP

06.069.753/0001-
30

30/06/2021 -
22:49:27

ELGIN ELGIN 20 3.329,50 66.590,00 Sim

A C SILVA COMERCIO
DE GENEROS EIRELI

39.326.153/0001-
69

01/07/2021 -
00:20:08

ECST12FR4-02 agratto 20 3.319,00 66.380,00 Sim

O M TEIXEIRA
SERVICOS E
COMERCIO EM
GERAL EIRELI

39.481.980/0001-
27

01/07/2021 -
05:49:16

unidade elgin 20 1.742,00 34.840,00 Sim

0004 - APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 18 000 BTUS, CICLO FRIO, 220V, COM CONTROLE REMOTO
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

ECOMAIS AR
CONDICIONADOS
LTDA

39.368.629/0001-
24

30/06/2021 -
09:41:20

TCL TAC18CSA1 TCL 10 3.800,00 38.000,00 Sim

AGASERV COMERCIO
E ASSISTENCIA
TECNICA LTDA - ME

77.853.083/0001-
96

30/06/2021 -
10:05:34

HWF18000 ELGIN 10 3.500,00 35.000,00 Sim

SANTANA E SOUZA
DISTRIBUIDORA E
COMERCIO DE
MOVEIS EIRELI

34.390.049/0001-
10

30/06/2021 -
14:30:55

PAC18000QFM6 PHILCO 10 4.374,50 43.745,00 Sim

TH COMERCIO DE
MOVEIS EIRELI

30.317.183/0001-
34

30/06/2021 -
14:51:54

AR 18000 PHILCO/PHILCO 10 3.500,00 35.000,00 Sim

MIDIA SEGURANÇA
ELETRONICA EIRELI -
ME

27.025.802/0001-
02

30/06/2021 -
20:52:10

GREE GREE 10 4.374,50 43.745,00 Sim
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Bom Bons e
Descartáveis Eireli

01.580.769/0001-
99

30/06/2021 -
21:12:15

AGRATTO VENTISOL /
18FR4

10 3.583,20 35.832,00 Sim

ANJOS ANJOS LTDA -
EPP

06.069.753/0001-
30

30/06/2021 -
22:49:27

ELGIN ELGIN 10 4.374,50 43.745,00 Sim

A C SILVA COMERCIO
DE GENEROS EIRELI

39.326.153/0001-
69

01/07/2021 -
00:20:19

ECS18F-R4 agratto 10 4.360,00 43.600,00 Sim

O M TEIXEIRA
SERVICOS E
COMERCIO EM
GERAL EIRELI

39.481.980/0001-
27

01/07/2021 -
05:50:00

unidade consul 10 2.789,00 27.890,00 Sim

0005 - APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 24 000 BTUS, CICLO FRIO, 220V, COM CONTROLE REMOTO
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

ECOMAIS AR
CONDICIONADOS
LTDA

39.368.629/0001-
24

30/06/2021 -
09:41:37

TCL TAC24CSA1 TCL 7 4.500,00 31.500,00 Sim

AGASERV COMERCIO
E ASSISTENCIA
TECNICA LTDA - ME

77.853.083/0001-
96

30/06/2021 -
10:05:55

HWF24000 ELGIN 7 4.500,00 31.500,00 Sim

SANTANA E SOUZA
DISTRIBUIDORA E
COMERCIO DE
MOVEIS EIRELI

34.390.049/0001-
10

30/06/2021 -
14:31:33

CBO22CBBNA CONSUL 7 5.975,00 41.825,00 Sim

TH COMERCIO DE
MOVEIS EIRELI

30.317.183/0001-
34

30/06/2021 -
14:53:14

AR 24000 PHILCO/PHILCO 7 4.000,00 28.000,00 Sim

MIDIA SEGURANÇA
ELETRONICA EIRELI -
ME

27.025.802/0001-
02

30/06/2021 -
20:52:45

GREE GREE 7 5.975,00 41.825,00 Sim

Bom Bons e
Descartáveis Eireli

01.580.769/0001-
99

30/06/2021 -
21:12:35

AGRATTO VENTISOL/24FR4 7 5.875,20 41.126,40 Sim

ANJOS ANJOS LTDA -
EPP

06.069.753/0001-
30

30/06/2021 -
22:49:27

ELGIN ELGIN 7 5.975,00 41.825,00 Sim

A C SILVA COMERCIO
DE GENEROS EIRELI

39.326.153/0001-
69

01/07/2021 -
00:20:42

PAC24000FM9 philco 7 5.950,00 41.650,00 Sim

O M TEIXEIRA
SERVICOS E
COMERCIO EM
GERAL EIRELI

39.481.980/0001-
27

01/07/2021 -
05:50:45

unidade elgin 7 3.580,00 25.060,00 Sim

0006 - APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 9 000 BTUS, CICLO FRIO, 220V, COM CONTROLE REMOTO (
INSTALADO )
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

ECOMAIS AR
CONDICIONADOS
LTDA

39.368.629/0001-
24

30/06/2021 -
09:42:04

TCL TAC9CSA1 TCL 11 2.410,00 26.510,00 Sim

AGASERV COMERCIO
E ASSISTENCIA
TECNICA LTDA - ME

77.853.083/0001-
96

30/06/2021 -
10:06:13

HWF9000 ELGIN 11 3.000,00 33.000,00 Sim

SANTANA E SOUZA
DISTRIBUIDORA E
COMERCIO DE
MOVEIS EIRELI

34.390.049/0001-
10

30/06/2021 -
14:32:04

PAC9000TFM9 PHILCO 11 2.365,00 26.015,00 Sim

MIDIA SEGURANÇA
ELETRONICA EIRELI -
ME

27.025.802/0001-
02

30/06/2021 -
20:53:21

GREE GREE 11 2.365,00 26.015,00 Sim

Bom Bons e
Descartáveis Eireli

01.580.769/0001-
99

30/06/2021 -
21:12:54

AGRATTO VENTISOL/9FR4 11 2.818,80 31.006,80 Sim

ANJOS ANJOS LTDA -
EPP

06.069.753/0001-
30

30/06/2021 -
22:49:27

PHILCO PHILCO 11 2.365,00 26.015,00 Sim

A C SILVA COMERCIO
DE GENEROS EIRELI

39.326.153/0001-
69

01/07/2021 -
00:20:54

ECST9FR4-02 agratto 11 2.349,00 25.839,00 Sim

O M TEIXEIRA
SERVICOS E
COMERCIO EM
GERAL EIRELI

39.481.980/0001-
27

01/07/2021 -
05:51:23

unidade consul 11 1.727,00 18.997,00 Sim

0007 - "APARELHO DE TELEVISÃO 42"" TIPO DE TELA LED COLORIDO CLOSED CAPTION LEGENDA OCULTA QUE
DESCREVE ALÉM DAS FALAS QUALQUER OUTRO SOM PRESENTE NA CENA MENU INGLÊS – PORTUGUÊS – ESPANHOL
PROGRAMAÇÃO AUTOMÁTICA DE CANAIS PARA 181 CANAIS VHF/UHF/TV A CABO NOMEAR CANAIS CONTROLE
REMOTO AJUSTE DA IMAGEM AJUSTE DE IMAGEM PRÉ PROGRAMADO (4 OPÇÕES) E PERSONALIZADO MANUALMENTE
FUNÇÃO DSC REALÇA A COR NATURAL DA PELE PERMITINDO MAIS QUALIDADE NAS IMAGENS EFEITOS DE ÁUDIO
FUNÇÃO AVL DIMINUI TEMPORARIAMENTE A DIFERENÇA DE VOLUME AO TROCAR DE CANAL ALTO FALANTES
INTEGRADOS SAP AUTO DEMONSTRAÇÃO, CONTEÚDO DA EMBALAGEM 01 TELEVISOR 01 CONTROLE REMOTO 01
MANUAL DO USUÁRIO ALIMENTAÇÃO BIVOLT SISTEMA DE COR PAL M PAL N – NTSC "
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Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC
123/2006

SANTANA E SOUZA
DISTRIBUIDORA E
COMERCIO DE
MOVEIS EIRELI

34.390.049/0001-
10

30/06/2021 -
14:32:34

PTV42G70N5CF PHILCO 18 2.796,00 50.328,00 Sim

TH COMERCIO DE
MOVEIS EIRELI

30.317.183/0001-
34

30/06/2021 -
14:55:17

APARELHO DE
TELEVISAO 42

AOC/AOC 18 4.000,00 72.000,00 Sim

Sentinela do Vale
Comercial Eireli

29.843.035/0001-
74

30/06/2021 -
17:49:18

TCL TCL 18 3.500,00 63.000,00 Sim

SPACE INFORMÁTICA
E MÓVEIS PARA
ESCRITÓRIO LTDA

14.190.355/0001-
03

30/06/2021 -
18:13:30

43S5195 AOC 18 3.007,30 54.131,40 Sim

MIDIA SEGURANÇA
ELETRONICA EIRELI -
ME

27.025.802/0001-
02

30/06/2021 -
20:54:01

HQ HQ 18 2.796,00 50.328,00 Sim

ANJOS ANJOS LTDA -
EPP

06.069.753/0001-
30

30/06/2021 -
22:49:27

AOC AOC 18 2.796,00 50.328,00 Sim

A C SILVA COMERCIO
DE GENEROS EIRELI

39.326.153/0001-
69

01/07/2021 -
00:19:01

43S5195/78 AOC 18 2.780,00 50.040,00 Sim

O M TEIXEIRA
SERVICOS E
COMERCIO EM
GERAL EIRELI

39.481.980/0001-
27

01/07/2021 -
05:52:08

unidade philco 18 2.598,00 46.764,00 Sim

0008 - APARELHO DE TELEVISÃO COLORIDO TELA DE LED 32’ WIDE TIPO DE TV LED RESOLUÇÃO FULLHD 1920X1080P
FORMATO DA TELA WIDESCREEN (16 9) ENTRADA HDMI ENTRADA PC RECURSOS DE ÁUDIO AJUSTES DE ÁUDIO
BALANÇO/AGUDO/GRAVES MUTE CONTRASTE 4 000 000 1 RELÓGIO SLEEP TIMER ESTÉREO SAP ZOOM COM
CONVERSOR INTEGRADO
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

SANTANA E SOUZA
DISTRIBUIDORA E
COMERCIO DE
MOVEIS EIRELI

34.390.049/0001-
10

30/06/2021 -
14:33:06

32T4300A SAMSUNG 16 2.155,00 34.480,00 Sim

TH COMERCIO DE
MOVEIS EIRELI

30.317.183/0001-
34

30/06/2021 -
14:56:18

APARELHO DE
TELEVISAO 32

AOC/AOC 16 3.000,00 48.000,00 Sim

Sentinela do Vale
Comercial Eireli

29.843.035/0001-
74

30/06/2021 -
17:49:37

TCL TCL 16 4.000,00 64.000,00 Sim

SPACE INFORMÁTICA
E MÓVEIS PARA
ESCRITÓRIO LTDA

14.190.355/0001-
03

30/06/2021 -
18:13:59

32S5195 AOC 16 2.031,50 32.504,00 Sim

MIDIA SEGURANÇA
ELETRONICA EIRELI -
ME

27.025.802/0001-
02

30/06/2021 -
20:54:34

HQ HQ 16 2.155,00 34.480,00 Sim

ANJOS ANJOS LTDA -
EPP

06.069.753/0001-
30

30/06/2021 -
22:49:27

AOC AOC 16 2.155,00 34.480,00 Sim

A C SILVA COMERCIO
DE GENEROS EIRELI

39.326.153/0001-
69

01/07/2021 -
00:18:44

32S5195/78 AOC 16 2.140,00 34.240,00 Sim

O M TEIXEIRA
SERVICOS E
COMERCIO EM
GERAL EIRELI

39.481.980/0001-
27

01/07/2021 -
05:52:49

unidade philco 16 1.818,00 29.088,00 Sim

0009 - ARMÁRIO ALTO,
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

L CARVALHO
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI

20.991.432/0001-
19

25/06/2021 -
13:24:25

lc alto lc 46 1.500,00 69.000,00 Sim

R C CARVALHO LOBO
COMERCIO DE
MOVEIS EIRELI

41.201.514/0001-
92

28/06/2021 -
14:16:05

AT RS MOVEIS 46 1.000,00 46.000,00 Sim

COSTA SIMAO LTDA 09.138.830/0001-
54

30/06/2021 -
13:42:30

ARMÁRIO ALTO, QUALITY
/QUALITY
MOVEIS

46 780,00 35.880,00 Sim

SANTANA E SOUZA
DISTRIBUIDORA E
COMERCIO DE
MOVEIS EIRELI

34.390.049/0001-
10

30/06/2021 -
14:33:47

PA 0509 SÓ AÇO 46 1.002,50 46.115,00 Sim

TH COMERCIO DE
MOVEIS EIRELI

30.317.183/0001-
34

30/06/2021 -
14:58:00

ARMARIO TECH MOVEIS/
TECH MOVEIS

46 2.000,00 92.000,00 Sim

MIDIA SEGURANÇA
ELETRONICA EIRELI -
ME

27.025.802/0001-
02

30/06/2021 -
20:56:28

KASMOBILE KASMOBILE 46 1.002,50 46.115,00 Sim

Bom Bons e
Descartáveis Eireli

01.580.769/0001-
99

30/06/2021 -
21:13:13

SÓAÇO SÓAÇO 46 1.183,20 54.427,20 Sim
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ANJOS ANJOS LTDA -
EPP

06.069.753/0001-
30

30/06/2021 -
22:49:28

KAPERBERG KAPERBERG 46 1.002,50 46.115,00 Sim

A C SILVA COMERCIO
DE GENEROS EIRELI

39.326.153/0001-
69

01/07/2021 -
00:18:27

PA 0509 SO AÇO 46 999,00 45.954,00 Sim

O M TEIXEIRA
SERVICOS E
COMERCIO EM
GERAL EIRELI

39.481.980/0001-
27

01/07/2021 -
05:53:32

unidade newcity 46 596,00 27.416,00 Sim

0010 - ARMÁRIO BAIXO C/ 02 PORTAS,
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

L CARVALHO
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI

20.991.432/0001-
19

25/06/2021 -
13:24:34

lc 2p lc 29 1.200,00 34.800,00 Sim

R C CARVALHO LOBO
COMERCIO DE
MOVEIS EIRELI

41.201.514/0001-
92

28/06/2021 -
14:18:21

AB RS MOVEIS 29 850,00 24.650,00 Sim

COSTA SIMAO LTDA 09.138.830/0001-
54

30/06/2021 -
13:43:02

ARMÁRIO BAIXO
C/ 02 PORTAS,

QUALITY
/QUALITY
MOVEIS

29 790,00 22.910,00 Sim

SANTANA E SOUZA
DISTRIBUIDORA E
COMERCIO DE
MOVEIS EIRELI

34.390.049/0001-
10

30/06/2021 -
14:34:35

PA 0507 SÓ ÇO 29 821,00 23.809,00 Sim

TH COMERCIO DE
MOVEIS EIRELI

30.317.183/0001-
34

30/06/2021 -
14:59:11

ARMÁRIO BAIXO TECH MOVEIS/
TECH MOVEIS

29 2.000,00 58.000,00 Sim

MIDIA SEGURANÇA
ELETRONICA EIRELI -
ME

27.025.802/0001-
02

30/06/2021 -
20:57:51

KASMOBILE KASMOBILE 29 821,00 23.809,00 Sim

Bom Bons e
Descartáveis Eireli

01.580.769/0001-
99

30/06/2021 -
21:13:27

SÓAÇO SÓAÇO 29 897,60 26.030,40 Sim

ANJOS ANJOS LTDA -
EPP

06.069.753/0001-
30

30/06/2021 -
22:49:27

KAPERBERG KAPERBERG 29 821,00 23.809,00 Sim

A C SILVA COMERCIO
DE GENEROS EIRELI

39.326.153/0001-
69

01/07/2021 -
00:18:20

PA 0507 SO AÇO 29 810,00 23.490,00 Sim

O M TEIXEIRA
SERVICOS E
COMERCIO EM
GERAL EIRELI

39.481.980/0001-
27

01/07/2021 -
05:54:10

unidade newcity 29 367,00 10.643,00 Sim

0011 - ARMÁRIO DE COZINHA EM MADEIRA ANGELIM, MEDINDO 1,80 LARGURA X 1,30 DE ALTURA X 0,50 DE
PROFUNDIDADE, 02 (DUAS) PORTAS E 03 (TRÊS) GAVETAS, SENDO PORTAS SUPERIORES COM DETALHES EM VIDRO
TRANSPARENTE, PORTAS INFERIORES, EM MADEIRA DETALHES DE VIDRO GAVETAS EM MADEIRA NA PARTE
CENTRAL DO ARMÁRIO SEM A UTILIZAÇÃO DE DURATEX OU OUTRO TIPO DE SUBSTÂNCIA SIMILAR
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

L CARVALHO
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI

20.991.432/0001-
19

30/06/2021 -
09:32:19

BAIXO LC 15 2.000,00 30.000,00 Sim

SANTANA E SOUZA
DISTRIBUIDORA E
COMERCIO DE
MOVEIS EIRELI

34.390.049/0001-
10

30/06/2021 -
14:35:25

ARM/ANG-01 SANTANA E
SOUZA

15 3.680,00 55.200,00 Sim

MIDIA SEGURANÇA
ELETRONICA EIRELI -
ME

27.025.802/0001-
02

30/06/2021 -
20:58:52

KASMOBILE KASMOBILE 15 3.680,00 55.200,00 Sim

A C SILVA COMERCIO
DE GENEROS EIRELI

39.326.153/0001-
69

01/07/2021 -
00:21:53

AP-COZ RS MOVEIS 15 3.670,00 55.050,00 Sim

O M TEIXEIRA
SERVICOS E
COMERCIO EM
GERAL EIRELI

39.481.980/0001-
27

01/07/2021 -
05:55:09

unidade imbuia 15 3.817,00 57.255,00 Sim

0012 - ARQUIVO VERTICAL COM 04 GAVETAS
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

L CARVALHO
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI

20.991.432/0001-
19

25/06/2021 -
13:26:51

4 G SO AÇO 26 2.500,00 65.000,00 Sim

R C CARVALHO LOBO
COMERCIO DE
MOVEIS EIRELI

41.201.514/0001-
92

28/06/2021 -
14:19:57

AV RS MOVEIS 26 1.050,00 27.300,00 Sim

COSTA SIMAO LTDA 09.138.830/0001-
54

30/06/2021 -
13:43:36

ARQUIVO
VERTICAL COM
04 GAVETAS

QUALITY
/QUALITY
MOVEIS

26 980,00 25.480,00 Sim
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SANTANA E SOUZA
DISTRIBUIDORA E
COMERCIO DE
MOVEIS EIRELI

34.390.049/0001-
10

30/06/2021 -
14:35:57

PA 0502 SÓ AÇO 26 1.312,00 34.112,00 Sim

TH COMERCIO DE
MOVEIS EIRELI

30.317.183/0001-
34

30/06/2021 -
15:02:13

ARQUIVO
VERTICAL

SO AÇO/ SO AÇO 26 1.500,00 39.000,00 Sim

MIDIA SEGURANÇA
ELETRONICA EIRELI -
ME

27.025.802/0001-
02

30/06/2021 -
20:59:59

KASMOBILE KASMOBILE 26 1.312,00 34.112,00 Sim

Bom Bons e
Descartáveis Eireli

01.580.769/0001-
99

30/06/2021 -
21:13:50

SÓAÇO SÓAÇO 26 1.017,60 26.457,60 Sim

ANJOS ANJOS LTDA -
EPP

06.069.753/0001-
30

30/06/2021 -
22:49:28

SÓAÇO SÓAÇO 26 1.312,00 34.112,00 Sim

A C SILVA COMERCIO
DE GENEROS EIRELI

39.326.153/0001-
69

01/07/2021 -
00:22:11

PA 0502 SO AÇO 26 1.310,00 34.060,00 Sim

O M TEIXEIRA
SERVICOS E
COMERCIO EM
GERAL EIRELI

39.481.980/0001-
27

01/07/2021 -
05:57:24

unidade calvi 26 831,00 21.606,00 Sim

0013 - ARMÁRIO BAIXO COM 4 PORTAS BALCAO CONJUGADO FECHADO 4PORTAS em MDP 15mm , 1 prateleira interna ,
todas as portas com chave Dimensões 74X180X40cm
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

R C CARVALHO LOBO
COMERCIO DE
MOVEIS EIRELI

41.201.514/0001-
92

28/06/2021 -
14:21:46

AB RS MOVEIS 8 1.600,00 12.800,00 Sim

L CARVALHO
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI

20.991.432/0001-
19

30/06/2021 -
09:33:31

BAIXO LC 8 2.200,00 17.600,00 Sim

SANTANA E SOUZA
DISTRIBUIDORA E
COMERCIO DE
MOVEIS EIRELI

34.390.049/0001-
10

30/06/2021 -
14:36:40

ARM/BX-01 SANTANA E
SOUZA

8 1.185,00 9.480,00 Sim

TH COMERCIO DE
MOVEIS EIRELI

30.317.183/0001-
34

30/06/2021 -
15:03:13

ARMARIO TECH MOVEIS/
TECH MOVEIS

8 2.000,00 16.000,00 Sim

MIDIA SEGURANÇA
ELETRONICA EIRELI -
ME

27.025.802/0001-
02

30/06/2021 -
21:00:39

KASMOBILE KASMOBILE 8 1.185,00 9.480,00 Sim

ANJOS ANJOS LTDA -
EPP

06.069.753/0001-
30

30/06/2021 -
22:49:27

KAPERBERG KAPERBERG 8 1.185,00 9.480,00 Sim

A C SILVA COMERCIO
DE GENEROS EIRELI

39.326.153/0001-
69

01/07/2021 -
00:22:26

AP-4P RS MOVEIS 8 1.160,00 9.280,00 Sim

O M TEIXEIRA
SERVICOS E
COMERCIO EM
GERAL EIRELI

39.481.980/0001-
27

01/07/2021 -
05:58:06

unidade pandin 8 973,00 7.784,00 Sim

0014 - ARMÁRIO TIPO ROUPEIRO COM 16 PORTAS Armário Roupeiro de aço para vestiario com 16 portas com venezianas
para ventilação Compartimentos de tamanhos médios independentes sem divisórias internas Fechamento das portas Opcional
com chave ou para cadeado Dimensões40 cm x 123 cm x 198 cm
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

L CARVALHO
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI

20.991.432/0001-
19

25/06/2021 -
13:27:53

12P SO AÇO 9 3.500,00 31.500,00 Sim

COSTA SIMAO LTDA 09.138.830/0001-
54

30/06/2021 -
13:44:16

"ARMÁRIO TIPO
ROUPEIRO COM
16 PORTAS

QUALITY
/QUALITY
MOVEIS

9 1.620,00 14.580,00 Sim

SANTANA E SOUZA
DISTRIBUIDORA E
COMERCIO DE
MOVEIS EIRELI

34.390.049/0001-
10

30/06/2021 -
14:37:35

PA 0596 SÓ AÇO 9 1.705,00 15.345,00 Sim

TH COMERCIO DE
MOVEIS EIRELI

30.317.183/0001-
34

30/06/2021 -
15:04:15

ARMARIO TIPO
ROUPEIRO

SO AÇO/ SO AÇO 9 3.000,00 27.000,00 Sim

MIDIA SEGURANÇA
ELETRONICA EIRELI -
ME

27.025.802/0001-
02

30/06/2021 -
21:01:33

KASMOBILE KASMOBILE 9 1.705,00 15.345,00 Sim

Bom Bons e
Descartáveis Eireli

01.580.769/0001-
99

30/06/2021 -
21:14:08

SÓAÇO PA0596 9 2.040,00 18.360,00 Sim

ANJOS ANJOS LTDA -
EPP

06.069.753/0001-
30

30/06/2021 -
22:49:26

SÓAÇO SÓAÇO 9 1.705,00 15.345,00 Sim

A C SILVA COMERCIO
DE GENEROS EIRELI

39.326.153/0001-
69

01/07/2021 -
00:22:41

PA 0578 SO AÇO 9 1.680,00 15.120,00 Sim

O M TEIXEIRA
SERVICOS E
COMERCIO EM
GERAL EIRELI

39.481.980/0001-
27

01/07/2021 -
05:58:35

unidade pandin 9 3.199,00 28.791,00 Sim
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0015 - APARELHO DE CELULAR ESPECIFICAÇÕES MINIMAS Android 10 0 Tela 5 7” Octa Core 32GB 4G Câmera 13MP
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

COSTA SIMAO LTDA 09.138.830/0001-
54

30/06/2021 -
13:45:11

"SMARTPHONE
SAMSUNG
GALAXY A01
CORE 32GB

SAMSUNG 36 1.406,00 50.616,00 Sim

MIDIA SEGURANÇA
ELETRONICA EIRELI -
ME

27.025.802/0001-
02

30/06/2021 -
21:02:27

MULTILASER MULTILASER 36 1.885,00 67.860,00 Sim

ANJOS ANJOS LTDA -
EPP

06.069.753/0001-
30

30/06/2021 -
22:49:26

SANSUNG SANSUNG 36 1.885,00 67.860,00 Sim

A C SILVA COMERCIO
DE GENEROS EIRELI

39.326.153/0001-
69

01/07/2021 -
00:23:00

Galaxy A01 SAMSUNG 36 1.860,00 66.960,00 Sim

O M TEIXEIRA
SERVICOS E
COMERCIO EM
GERAL EIRELI

39.481.980/0001-
27

01/07/2021 -
05:59:18

unidade motorola 36 960,00 34.560,00 Sim

0016 - "BALANÇA DIGITAL, CAPACIDADE MÁXIMA 150 KG, CARACTERISTICAS GERAIS SENSOR DE ALTA PRECISÃO,
DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO AO DESCER DA BALANÇA DESLIGA AUTOMATICAMENTE SE NENHUMA PESAGEM É
EFETUADA ENAQUANTO O ZERO ESTÁ SENDO EXIBIDO, A BALANÇA DESLIGA AUTOMATICAMENTE DEPOIS DE
APROXIMADAMENTE 8 SEGUNDOS INDICADOR DE BATERIA FRACA APARECE A MENSAGEM ""LO"" QUANDO A BATERIA
PRECISA SER SUBSITUÍDA, INDICADOR DE SOBRECARGA QUANDO A BALANÇA ESTÁ SOBRECARREGADA, OU SEJA,
ACIMA DE SUA CAPACIDADE MÁXIMA, A MENSAGEM ""ERR"" APARECE NO VISOR MATERIAL DO VISOR LCD, UNID DE
MEDIDAS QUILOS GARANTIA DE 12 (DOZE) MESES, INCLUINDO BATERIA, MANUAL DE INSTRUÇÕES "
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

KCRS COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS
EIRELI EPP

21.971.041/0001-
03

22/06/2021 -
14:54:59

P150M LIDER/LIDER
BALANÇAS

18 3.459,00 62.262,00 Sim

L CARVALHO
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI

20.991.432/0001-
19

25/06/2021 -
13:29:15

MYFIT BALMAK 18 1.000,00 18.000,00 Sim

WEBLABOR SÃO
PAULO MATERIAIS
DIDÁTICOS LTDA -
EPP

13.533.610/0001-
00

25/06/2021 -
18:02:57

RS-6009 WEBLABOR/RESEE 18 346,00 6.228,00 Sim

COSTA SIMAO LTDA 09.138.830/0001-
54

30/06/2021 -
13:45:50

BALANÇA
DIGITAL
ANTROPOMÉTRICA
BK-200FAN

BALMAK 18 1.664,00 29.952,00 Sim

SANTANA E SOUZA
DISTRIBUIDORA E
COMERCIO DE
MOVEIS EIRELI

34.390.049/0001-
10

30/06/2021 -
14:38:27

2983927050 PROFIELD 18 1.760,00 31.680,00 Sim

MIDIA SEGURANÇA
ELETRONICA EIRELI -
ME

27.025.802/0001-
02

30/06/2021 -
21:03:12

G-TECH G-TECH 18 1.760,00 31.680,00 Sim

ANJOS ANJOS LTDA -
EPP

06.069.753/0001-
30

30/06/2021 -
22:49:26

RAMUZA RAMUZA 18 1.760,00 31.680,00 Sim

O M TEIXEIRA
SERVICOS E
COMERCIO EM
GERAL EIRELI

39.481.980/0001-
27

01/07/2021 -
06:00:05

unidade michelitti 18 492,00 8.856,00 Sim

0017 - BALANÇA MECÂNICA DE PLATAFORMA COM TODA CAPACIDADE NO BRAÇO CARGA MÁXIMA 300KG
PLATAFORMA (CHAPA OU FERRO FUNDIDO) DIMENSÕES 60X40CM
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

KCRS COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS
EIRELI EPP

21.971.041/0001-
03

28/06/2021 -
11:30:39

B530 LIDER/LIDER
BALANÇAS

5 3.885,00 19.425,00 Sim

L CARVALHO
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI

20.991.432/0001-
19

25/06/2021 -
13:30:58

300K BALMAK 5 4.500,00 22.500,00 Sim

COSTA SIMAO LTDA 09.138.830/0001-
54

30/06/2021 -
13:46:48

BALANÇA
BALMAK BKH-300

BALMAK 5 2.600,00 13.000,00 Sim

SANTANA E SOUZA
DISTRIBUIDORA E
COMERCIO DE
MOVEIS EIRELI

34.390.049/0001-
10

30/06/2021 -
14:39:00

104 CH WELMY 5 2.239,50 11.197,50 Sim

MIDIA SEGURANÇA
ELETRONICA EIRELI -
ME

27.025.802/0001-
02

30/06/2021 -
21:03:52

G-TECH G-TECH 5 2.239,50 11.197,50 Sim

ANJOS ANJOS LTDA -
EPP

06.069.753/0001-
30

30/06/2021 -
22:49:26

URANO URANO 5 2.239,50 11.197,50 Sim
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A C SILVA COMERCIO
DE GENEROS EIRELI

39.326.153/0001-
69

01/07/2021 -
00:23:17

104CH WELMY 5 2.230,00 11.150,00 Sim

O M TEIXEIRA
SERVICOS E
COMERCIO EM
GERAL EIRELI

39.481.980/0001-
27

01/07/2021 -
06:00:50

unidade laboremos 5 8.854,00 44.270,00 Sim

0018 - BEBEDOURO DE COLUNA DE PRESSÃO INOX PGA, 110 V, GABINETE EM AÇO INOX, SEM EMENDAS, TORNEIRAS,
COPO E JATO CROMADAS, DIMENSÕES APROX 108X35X31 CM (AXLXP)
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

HIGOR MARTINS
PEGORARO
07700858730

41.722.633/0001-
90

24/06/2021 -
10:45:32

PRESSAO INOX LIBELL 27 1.796,00 48.492,00 Sim

L CARVALHO
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI

20.991.432/0001-
19

25/06/2021 -
13:30:07

INOX KARINA 27 2.000,00 54.000,00 Sim

MV ELETRONICOS
EIRELI - ME

27.895.281/0001-
44

28/06/2021 -
17:06:36

PRESS INOSX LIBELL 27 873,00 23.571,00 Sim

SANTANA E SOUZA
DISTRIBUIDORA E
COMERCIO DE
MOVEIS EIRELI

34.390.049/0001-
10

30/06/2021 -
14:39:28

BAG40 IBBL 27 1.447,50 39.082,50 Sim

SAMUEL PADOVAM 05.808.628/0001-
31

30/06/2021 -
16:21:57

Bebedouro Top 40
Individual

Top Life/Top Life 27 1.500,00 40.500,00 Sim

Sentinela do Vale
Comercial Eireli

29.843.035/0001-
74

30/06/2021 -
17:50:13

libell libell 27 1.000,00 27.000,00 Sim

MIDIA SEGURANÇA
ELETRONICA EIRELI -
ME

27.025.802/0001-
02

30/06/2021 -
21:12:24

KARINA
BEBEDOUROS

KARINA
BEBEDOUROS

27 1.447,50 39.082,50 Sim

Bom Bons e
Descartáveis Eireli

01.580.769/0001-
99

30/06/2021 -
21:14:33

BELIERE BELIERE 27 979,20 26.438,40 Sim

ANJOS ANJOS LTDA -
EPP

06.069.753/0001-
30

30/06/2021 -
22:49:26

SÓ AÇO SÓ AÇO 27 1.447,50 39.082,50 Sim

A C SILVA COMERCIO
DE GENEROS EIRELI

39.326.153/0001-
69

01/07/2021 -
00:23:31

K40I KARINA 27 1.420,00 38.340,00 Sim

O M TEIXEIRA
SERVICOS E
COMERCIO EM
GERAL EIRELI

39.481.980/0001-
27

01/07/2021 -
06:01:24

unidade jarina 27 2.963,00 80.001,00 Sim

0019 - BEBEDOURO DE COLUNA REFRIGERADO POR COMPRESSOR AÇO INOX Controle de temperatura Pingadeira
removível Gabinete sem emendastorneiras em plástico de alta resistência e qualidade Refrigeração por compressor Baixo
consumo de energia Fornece água Gelada e Natural Gabinete com aço inoxidável com tampa e base injetados Controle manual
de temperatura CFC Free Gás R 134A Reservatório em material polietileno atóxico Serpentina externa, não fica em contato com
a água Não enferruja Alça de transporte para facilitar o manuseio Capacidade de Armazenamento 3 Litros Garrafão de 10 ou 20
Litros
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

HIGOR MARTINS
PEGORARO
07700858730

41.722.633/0001-
90

24/06/2021 -
10:45:58

MASTER INOX LIBELL 10 1.596,00 15.960,00 Sim

L CARVALHO
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI

20.991.432/0001-
19

25/06/2021 -
13:32:00

KARINA KARINA 10 1.500,00 15.000,00 Sim

SANTANA E SOUZA
DISTRIBUIDORA E
COMERCIO DE
MOVEIS EIRELI

34.390.049/0001-
10

30/06/2021 -
14:39:55

K10 KARINA 10 1.935,00 19.350,00 Sim

Sentinela do Vale
Comercial Eireli

29.843.035/0001-
74

30/06/2021 -
17:50:32

libell libell 10 1.000,00 10.000,00 Sim

MIDIA SEGURANÇA
ELETRONICA EIRELI -
ME

27.025.802/0001-
02

30/06/2021 -
21:13:01

KARINA
BEBEDOUROS

KARINA
BEBEDOUROS

10 1.935,00 19.350,00 Sim

Bom Bons e
Descartáveis Eireli

01.580.769/0001-
99

30/06/2021 -
21:14:48

BELIERE BELIERE 10 1.015,20 10.152,00 Sim

ANJOS ANJOS LTDA -
EPP

06.069.753/0001-
30

30/06/2021 -
22:49:26

IBBL IBBL 10 1.935,00 19.350,00 Sim

A C SILVA COMERCIO
DE GENEROS EIRELI

39.326.153/0001-
69

01/07/2021 -
00:23:47

K40I KARINA 10 1.920,00 19.200,00 Sim

O M TEIXEIRA
SERVICOS E
COMERCIO EM
GERAL EIRELI

39.481.980/0001-
27

01/07/2021 -
06:02:14

unidade karina 10 715,00 7.150,00 Sim

0020 - BEBEDOURO INDUSTRIAL INOX 2 TORNEIRAS 102L potência (w)330,2w voltagem??220vtipo??industrialcor??inox tipo
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de carga??ponto de água quantidade de torneiras??2, capacidade máxima de água??62,43l,usado em ??comercial temperaturas
da água??natural e gelada,temperatura mínima??10ºc,sistema de refrigeração?compressor102l/h
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

HIGOR MARTINS
PEGORARO
07700858730

41.722.633/0001-
90

24/06/2021 -
10:46:24

100L GIRA 18 4.198,00 75.564,00 Sim

L CARVALHO
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI

20.991.432/0001-
19

25/06/2021 -
13:33:02

canova canova 18 3.500,00 63.000,00 Sim

SANTANA E SOUZA
DISTRIBUIDORA E
COMERCIO DE
MOVEIS EIRELI

34.390.049/0001-
10

30/06/2021 -
14:40:34

BI02TI220V SÓ AÇO 18 2.689,50 48.411,00 Sim

TH COMERCIO DE
MOVEIS EIRELI

30.317.183/0001-
34

30/06/2021 -
15:05:33

BEBEDOURO
INDUSTRIAL

SO AÇO/ SO AÇO 18 4.500,00 81.000,00 Sim

Sentinela do Vale
Comercial Eireli

29.843.035/0001-
74

30/06/2021 -
17:51:12

acqua gelata acqua gelata 18 3.500,00 63.000,00 Sim

MIDIA SEGURANÇA
ELETRONICA EIRELI -
ME

27.025.802/0001-
02

30/06/2021 -
21:13:34

KARINA
BEBEDOUROS

KARINA
BEBEDOUROS

18 2.689,50 48.411,00 Sim

Bom Bons e
Descartáveis Eireli

01.580.769/0001-
99

30/06/2021 -
21:15:08

SÓAÇO SÓAÇO 18 2.952,00 53.136,00 Sim

ANJOS ANJOS LTDA -
EPP

06.069.753/0001-
30

30/06/2021 -
22:49:26

SÓ AÇO SÓ AÇO 18 1.689,50 30.411,00 Sim

A C SILVA COMERCIO
DE GENEROS EIRELI

39.326.153/0001-
69

01/07/2021 -
00:24:03

BI02TI220V SO AÇO 18 2.670,00 48.060,00 Sim

O M TEIXEIRA
SERVICOS E
COMERCIO EM
GERAL EIRELI

39.481.980/0001-
27

01/07/2021 -
06:02:52

unidade knox 18 2.345,00 42.210,00 Sim

0021 - BATEDEIRA INDUSTRIAL 5L Capacidade de mistura 5 litrosEstrutura em aço com acabamento em pintura epóxi Tampa
em polímero termoformado de alta resistência,Cuba em aço inox,Grade cromada,Sistema planetário de engrenagens com
helicoidais de aço Sistema eletrônico de variação de velocidade Acompanha batedor espiral, batedor raquete e batedor globo
Possui grade de segurança que desliga o equipamento ao ser levantada AlimentaçãoVoltagem 220 VoltsPotência 800
WattsFrequência 50 60 HzConsumo 6,4 Kw/hItens Inclusos1 Batedeira, 1 batedor espiral1 batedor raquete,1 batedor globo
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

MV ELETRONICOS
EIRELI - ME

27.895.281/0001-
44

28/06/2021 -
17:07:26

BPM05 - AP MANÁ 9 2.682,00 24.138,00 Sim

L CARVALHO
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI

20.991.432/0001-
19

30/06/2021 -
09:36:39

BPEL05 BRAESI 9 5.000,00 45.000,00 Sim

Sentinela do Vale
Comercial Eireli

29.843.035/0001-
74

30/06/2021 -
17:51:48

venancio venancio 9 4.200,00 37.800,00 Sim

MIDIA SEGURANÇA
ELETRONICA EIRELI -
ME

27.025.802/0001-
02

30/06/2021 -
21:14:26

MOGMIX MOGMIX 9 2.495,00 22.455,00 Sim

ANJOS ANJOS LTDA -
EPP

06.069.753/0001-
30

30/06/2021 -
22:49:26

PHILCO PHILCO 9 2.495,00 22.455,00 Sim

A C SILVA COMERCIO
DE GENEROS EIRELI

39.326.153/0001-
69

01/07/2021 -
00:26:03

BPEL-05 PROGÁS 9 2.480,00 22.320,00 Sim

O M TEIXEIRA
SERVICOS E
COMERCIO EM
GERAL EIRELI

39.481.980/0001-
27

01/07/2021 -
06:06:57

unidade blackdeck 9 823,00 7.407,00 Sim

0022 - CADEIRA PLÁSTICA LONGARINA, 3 lugares com 1380mm largura, estrutura na cor azul ou preta, assento e encosto
Plástico, Peso Suportado (Kg) 130 Por Assento
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

HIGOR MARTINS
PEGORARO
07700858730

41.722.633/0001-
90

24/06/2021 -
10:47:01

LONGARINA MOGI FLEX 30 780,00 23.400,00 Sim

L CARVALHO
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI

20.991.432/0001-
19

25/06/2021 -
13:34:45

3L LC 30 1.500,00 45.000,00 Sim

R C CARVALHO LOBO
COMERCIO DE
MOVEIS EIRELI

41.201.514/0001-
92

28/06/2021 -
14:23:16

CPL RS MOVEIS 30 700,00 21.000,00 Sim

COSTA SIMAO LTDA 09.138.830/0001-
54

30/06/2021 -
13:47:47

CADEIRA
PLÁSTICA
LONGARINA, 3
lugares

QUALITY
/QUALITY
MOVEIS

30 780,00 23.400,00 Sim
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SANTANA E SOUZA
DISTRIBUIDORA E
COMERCIO DE
MOVEIS EIRELI

34.390.049/0001-
10

30/06/2021 -
14:41:28

CAD/LONG-01 SANTANA E
SOUZA

30 557,00 16.710,00 Sim

TH COMERCIO DE
MOVEIS EIRELI

30.317.183/0001-
34

30/06/2021 -
15:06:49

CADEIRA
PLASTICA

TECH MOVEIS/
TECH MOVEIS

30 600,00 18.000,00 Sim

MIDIA SEGURANÇA
ELETRONICA EIRELI -
ME

27.025.802/0001-
02

30/06/2021 -
21:15:04

SHOP CADEIRAS SHOP CADEIRAS 30 557,00 16.710,00 Sim

ANJOS ANJOS LTDA -
EPP

06.069.753/0001-
30

30/06/2021 -
22:49:26

ANTARES ANTARES 30 557,00 16.710,00 Sim

A C SILVA COMERCIO
DE GENEROS EIRELI

39.326.153/0001-
69

01/07/2021 -
00:26:13

LOG-03L RS MOVEIS 30 549,00 16.470,00 Sim

O M TEIXEIRA
SERVICOS E
COMERCIO EM
GERAL EIRELI

39.481.980/0001-
27

01/07/2021 -
06:07:41

unidade brinkbem 30 429,00 12.870,00 Sim

0023 - CADEIRA PLÁSTICA, TAQUE BRANCADESCRIÇÃOAS CADEIRAS SÃO IDEAIS PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS OU
PÚBLICOS, COMO HOTÉIS, RESTAURANTES, CLUBES, ESCOLAS, ETC PRODUZIDAS COM MATÉRIA PRIMA 100%
VIRGEM, TENDO, DESSA FORMA, GARANTIA DE QUALIDADE DO MATERIAL SÃO CONFORTÁVEIS E RESISTENTES
DESIGN MODERNO PRODUTO ADITIVADO COM ANTI UV, OU SEJA, RESISTENTE AOS RAIOS SOLARES E DE FÁCIL
LIMPEZA O PRODUTO É COMPACTO, LEVE, FÁCIL DE LIMPAR E TRANSPORTAR FAIXA ETÁRIA RECOMENDÁVEL DE 2 A
6 ANOS MEDIDAS COMPRIMENTO 37 CM LARGURA 36 CM ALTURA 56 CM
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

L CARVALHO
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI

20.991.432/0001-
19

25/06/2021 -
13:35:57

TRAMONTINA TRAMONTINA 320 100,00 32.000,00 Sim

COSTA SIMAO LTDA 09.138.830/0001-
54

30/06/2021 -
13:48:41

CADEIRA
PLÁSTICA,

QUALITY
/QUALITY
MOVEIS

320 216,00 69.120,00 Sim

SANTANA E SOUZA
DISTRIBUIDORA E
COMERCIO DE
MOVEIS EIRELI

34.390.049/0001-
10

30/06/2021 -
14:42:05

BASIC TRAMONTINA 320 72,50 23.200,00 Sim

TH COMERCIO DE
MOVEIS EIRELI

30.317.183/0001-
34

30/06/2021 -
15:08:08

CADEIRA
PLASTICA

TOP PLAST/TOP
PLAST

320 200,00 64.000,00 Sim

Sentinela do Vale
Comercial Eireli

29.843.035/0001-
74

30/06/2021 -
17:52:32

goyana goyana 320 150,00 48.000,00 Sim

Bom Bons e
Descartáveis Eireli

01.580.769/0001-
99

30/06/2021 -
21:15:45

BISTRÔ BISTRÔ 320 56,16 17.971,20 Sim

ANJOS ANJOS LTDA -
EPP

06.069.753/0001-
30

30/06/2021 -
22:49:26

ANTARES ANTARES 320 72,50 23.200,00 Sim

A C SILVA COMERCIO
DE GENEROS EIRELI

39.326.153/0001-
69

01/07/2021 -
00:26:22

BISTRÔ GARDEN 320 69,90 22.368,00 Sim

O M TEIXEIRA
SERVICOS E
COMERCIO EM
GERAL EIRELI

39.481.980/0001-
27

01/07/2021 -
06:08:26

unidade tramontina 320 60,00 19.200,00 Sim

0024 - CADEIRA ERGOMETRICA DE ESCRITÓRIO C/ RODIZIOS possui um mecanismo prático, usual e de grande durabilidade
que permite ajuste de altura do assento e inclinação do encosto com parada em qualquer posição, proporcionando excelente
conforto, ergonomia, com regulagem de fácil acesso Encosto em tela flexível 100% poliéster de alta resistência Apoio lombar
independente, regulável na altura Assento estofado Possui espuma com densidade controlada (45 a 55 kgf/m3) revestida em
tecido poliéster crepe Apoia braços reguláveis em altura com dimensões que atendem às normas nacionais NBR da ABNT
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

L CARVALHO
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI

20.991.432/0001-
19

25/06/2021 -
13:37:52

LC LC 60 700,00 42.000,00 Sim

R C CARVALHO LOBO
COMERCIO DE
MOVEIS EIRELI

41.201.514/0001-
92

28/06/2021 -
14:28:16

CC RS MOVEIS 60 500,00 30.000,00 Sim

COSTA SIMAO LTDA 09.138.830/0001-
54

30/06/2021 -
13:49:16

CADEIRA UNI ALL
BLACK
FLEXFORM

FLEXFORM 60 1.700,00 102.000,00 Sim

SANTANA E SOUZA
DISTRIBUIDORA E
COMERCIO DE
MOVEIS EIRELI

34.390.049/0001-
10

30/06/2021 -
14:42:40

CAD/ERG-01 SANTANA E
SOUZA

60 429,50 25.770,00 Sim

TH COMERCIO DE
MOVEIS EIRELI

30.317.183/0001-
34

30/06/2021 -
15:08:55

CADEIRA
ERGOMETRICA

TECH MOVEIS/
TECH MOVEIS

60 800,00 48.000,00 Sim

ANJOS ANJOS LTDA -
EPP

06.069.753/0001-
30

30/06/2021 -
22:49:26

ANTARES ANTARES 60 429,50 25.770,00 Sim

A C SILVA COMERCIO
DE GENEROS EIRELI

39.326.153/0001-
69

01/07/2021 -
00:26:35

CAD-ERG-GIR RS MOVEIS 60 419,00 25.140,00 Sim
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O M TEIXEIRA
SERVICOS E
COMERCIO EM
GERAL EIRELI

39.481.980/0001-
27

01/07/2021 -
06:09:05

unidade onixblack 60 883,00 52.980,00 Sim

0025 - CADEIRA GIRATÓRIA TIPO SECRETARIA Cadeira composta de assento e encosto revestidos em tecido j serrano
Confeccionada com assento e encosto em mdf reto com porcas garra para melhor ficção dos parafusos Base giratória com
rodízios em polipropileno rígido , que deslizam suavemente em qualquer ambiente Pistão para regulagem de altura a gás de
hidrogênio com curso de 110 mm sem braço fixo
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

HIGOR MARTINS
PEGORARO
07700858730

41.722.633/0001-
90

24/06/2021 -
10:47:24

SECRETARIA
GIRATORIA

MOGI FLEX 35 590,00 20.650,00 Sim

L CARVALHO
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI

20.991.432/0001-
19

25/06/2021 -
13:38:55

GIRATORIA LC 35 400,00 14.000,00 Sim

R C CARVALHO LOBO
COMERCIO DE
MOVEIS EIRELI

41.201.514/0001-
92

28/06/2021 -
14:27:03

CGS RS MOVEIS 35 400,00 14.000,00 Sim

COSTA SIMAO LTDA 09.138.830/0001-
54

30/06/2021 -
13:49:51

CADEIRA
GIRATÓRIA TIPO
SECRETARIA

QUALITY
/QUALITY
MOVEIS

35 620,00 21.700,00 Sim

SANTANA E SOUZA
DISTRIBUIDORA E
COMERCIO DE
MOVEIS EIRELI

34.390.049/0001-
10

30/06/2021 -
14:43:20

CAD/SEC-01 SANTANA E
SOUZA

35 485,00 16.975,00 Sim

TH COMERCIO DE
MOVEIS EIRELI

30.317.183/0001-
34

30/06/2021 -
15:09:44

CADEIRA
GIRATORIA

TECH MOVEIS/
TECH MOVEIS

35 600,00 21.000,00 Sim

MIDIA SEGURANÇA
ELETRONICA EIRELI -
ME

27.025.802/0001-
02

30/06/2021 -
21:18:59

SHOP CADEIRAS SHOP CADEIRAS 35 485,00 16.975,00 Sim

ANJOS ANJOS LTDA -
EPP

06.069.753/0001-
30

30/06/2021 -
22:49:26

TREVALLA TREVALLA 35 485,00 16.975,00 Sim

A C SILVA COMERCIO
DE GENEROS EIRELI

39.326.153/0001-
69

01/07/2021 -
00:26:43

CAD-SEC-GIR RS MOVEIS 35 479,00 16.765,00 Sim

O M TEIXEIRA
SERVICOS E
COMERCIO EM
GERAL EIRELI

39.481.980/0001-
27

01/07/2021 -
06:09:48

unidade onixblack 35 468,00 16.380,00 Sim

0026 - CADEIRA FIXA SECRETÁRIA Modelo Fixa 04 pés Linha Secretária Garantia 1 Ano Braços Sem Braços Encosto Espuma
Injetada com densidade 45
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

HIGOR MARTINS
PEGORARO
07700858730

41.722.633/0001-
90

24/06/2021 -
10:47:55

SECRETARIA
FIXA

MOGI FLEX 40 270,00 10.800,00 Sim

L CARVALHO
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI

20.991.432/0001-
19

25/06/2021 -
13:39:33

FIXA LC 40 300,00 12.000,00 Sim

R C CARVALHO LOBO
COMERCIO DE
MOVEIS EIRELI

41.201.514/0001-
92

28/06/2021 -
14:28:59

CFS RS MOVEIS 40 300,00 12.000,00 Sim

COSTA SIMAO LTDA 09.138.830/0001-
54

30/06/2021 -
13:50:26

CADEIRA FIXA
SECRETÁRIA

QUALITY
/QUALITY
MOVEIS

40 234,00 9.360,00 Sim

SANTANA E SOUZA
DISTRIBUIDORA E
COMERCIO DE
MOVEIS EIRELI

34.390.049/0001-
10

30/06/2021 -
14:43:56

CAD/FX-11 SANTANA E
SOUZA

40 315,00 12.600,00 Sim

TH COMERCIO DE
MOVEIS EIRELI

30.317.183/0001-
34

30/06/2021 -
15:10:24

CADEIRA FIXA TECH MOVEIS/
TECH MOVEIS

40 600,00 24.000,00 Sim

MIDIA SEGURANÇA
ELETRONICA EIRELI -
ME

27.025.802/0001-
02

30/06/2021 -
21:19:34

SHOP CADEIRAS SHOP CADEIRAS 40 315,00 12.600,00 Sim

ANJOS ANJOS LTDA -
EPP

06.069.753/0001-
30

30/06/2021 -
22:49:26

FURNITURE FURNITURE 40 315,00 12.600,00 Sim

A C SILVA COMERCIO
DE GENEROS EIRELI

39.326.153/0001-
69

01/07/2021 -
00:26:52

CAD-FIX RS MOVEIS 40 309,00 12.360,00 Sim

O M TEIXEIRA
SERVICOS E
COMERCIO EM
GERAL EIRELI

39.481.980/0001-
27

01/07/2021 -
06:10:31

unidade injetada 40 124,00 4.960,00 Sim

0027 - "CAIXA AMPLIFICADA ATIVA (150 W), COM SISTEMA BASS REFLEX DE 2 VIAS, WOOFER DE 15"", CORNETA COM
DRIVER DE TITANIO, POTENCIA DE 200W (RMS), COM DIVISOR DE FREQUENCIA,, ALIMENTAÇÃO BI VOLT"
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Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC
123/2006

COSTA SIMAO LTDA 09.138.830/0001-
54

30/06/2021 -
13:51:18

CAIXA STANER
PS1501A 15 1D
200W BI-AMPLI

STANER 46 3.400,00 156.400,00 Sim

MIDIA SEGURANÇA
ELETRONICA EIRELI -
ME

27.025.802/0001-
02

30/06/2021 -
21:20:08

LENOXX LENOXX 46 454,50 20.907,00 Sim

ANJOS ANJOS LTDA -
EPP

06.069.753/0001-
30

30/06/2021 -
22:49:26

LENNOX LENNOX 46 454,00 20.884,00 Sim

A C SILVA COMERCIO
DE GENEROS EIRELI

39.326.153/0001-
69

01/07/2021 -
00:27:01

CM-200 MONDIAL 46 454,00 20.884,00 Sim

O M TEIXEIRA
SERVICOS E
COMERCIO EM
GERAL EIRELI

39.481.980/0001-
27

01/07/2021 -
06:11:05

unidade frahm 46 1.569,00 72.174,00 Sim

0028 - "DESKTOP COM MONITOR LED 18"" INCLUSO, COM PROCESSADOR I3 3330 3 0 GHZ, MEMÓRIA 8 GB DDR3
SDRAM , EXPANSÃO DA MEMÓRIA ATÉ 16 GB, DISCO RÍGIDO (HD) 1 TB SERIAL ATA 7200 RPM, PORTAS USB FRONTAIS
2 (3 0), PORTAS USB TRASEIRAS 4 (2 0), REDE 10/100/1000 PLACA DE VÍDEO INTEGRADA, COM TECNOLOGIA NVIDIA®
GEFORCE® GT 625 ATÉ 1 GB DE MEMÓRIA DEDICADA, PLACA DE SOM INTEGRADA, COM ÁUDIO DE ALTA DEFINIÇÃO E
RECURSOS DE SOM SURROUND ATÉ 7 1 TECLADO SEM FIO, MOUSE SEM FIO , MEMÓRIA GRÁFICA TOTAL DISPONÍVEL
DE ATÉ 4095 MB CONFORME ALOCADA PELO WINDOWS 8, UNIDADE ÓPTICA REPRODUTOR BLU RAY SUPERMULTI,
GRAVAÇÃO 16X MÁX DVD±R, 8X MÁX DVD±R DL, 8X , 40X MÁX CD R, 24X MÁX CD RW, LEITURA 12X MÁX BD ROM, 16X
MÁX DVD ROM, 40X MÁX CD ROM, SLOTS DE EXPANSÃO, 3 PCI EXPRESS X1 (TRÊS DISPONÍVEIS), 1 PCI EXPRESS X16
(OCUPADO), 1 SLOT DE MINISSOQUETE PCI E X1 (OCUPADO), 1 EXTERNO DE 5,25"" (OCUPADO),1 INTERNO DE 3,5""
(OCUPADO), SOFTWARES INCLUSOS."
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

COSTA SIMAO LTDA 09.138.830/0001-
54

30/06/2021 -
13:52:52

INTEL CORE I3
HDMI 8GB SSD
120GB WINDOWS

C3PLUS 50 4.950,00 247.500,00 Sim

SANTANA E SOUZA
DISTRIBUIDORA E
COMERCIO DE
MOVEIS EIRELI

34.390.049/0001-
10

30/06/2021 -
14:44:33

IV2382SM19 ICC 50 3.467,50 173.375,00 Sim

TH COMERCIO DE
MOVEIS EIRELI

30.317.183/0001-
34

30/06/2021 -
15:11:31

GB DE MEMORIA FACIL PC/ FACIL
PC

50 5.000,00 250.000,00 Sim

Bom Bons e
Descartáveis Eireli

01.580.769/0001-
99

30/06/2021 -
21:16:20

BRAZIL PC BRAZIL PC 50 3.936,00 196.800,00 Sim

MIDIA SEGURANÇA
ELETRONICA EIRELI -
ME

27.025.802/0001-
02

30/06/2021 -
21:20:55

TECH POWER TECH POWER 50 3.467,50 173.375,00 Sim

ANJOS ANJOS LTDA -
EPP

06.069.753/0001-
30

30/06/2021 -
22:49:26

BRAZIL PC BRAZIL PC 50 3.467,50 173.375,00 Sim

A C SILVA COMERCIO
DE GENEROS EIRELI

39.326.153/0001-
69

01/07/2021 -
00:27:09

"home/officer i3-
3300-8gb-1tb-
tela19bp19

BRASIL PC 50 3.449,00 172.450,00 Sim

O M TEIXEIRA
SERVICOS E
COMERCIO EM
GERAL EIRELI

39.481.980/0001-
27

01/07/2021 -
06:11:38

unidade lenovo 50 3.769,00 188.450,00 Sim

0029 - ESTANTE AÇO CONTENDO NO MINIMO 5 PRATELEIRAS CINZA PERFEITA PARA SER USADA EM CASA,
ESCRITÓRIO OU ESTABELECIMENTO COMERCIAL! TOTALMENTE REGULÁVEL COMO TODA À LINHA DE PRODUTOS Á,
QUE APRESENTA VÁRIAS OPÇÕES DE TAMANHOS, MODELOS E RESISTÊNCIA DE CARGA DESENVOLVIDA COM
MATERIAL RESISTENTE E ÓTIMO ACABAMENTO, MEDIDAS APROXIMADAMENTE 198 cm x 92 cm x 30 cm
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

COSTA SIMAO LTDA 09.138.830/0001-
54

30/06/2021 -
13:53:32

ESTANTE AÇO
CONTENDO NO
MINIMO 5
PRATELE

QUALITY
/QUALITY
MOVEIS

30 450,00 13.500,00 Sim

SANTANA E SOUZA
DISTRIBUIDORA E
COMERCIO DE
MOVEIS EIRELI

34.390.049/0001-
10

30/06/2021 -
14:45:03

PA 0245 SÓ AÇO 30 394,50 11.835,00 Sim

TH COMERCIO DE
MOVEIS EIRELI

30.317.183/0001-
34

30/06/2021 -
15:12:28

ESTANTE DE
AÇO

SO AÇO/ SO AÇO 30 600,00 18.000,00 Sim

Bom Bons e
Descartáveis Eireli

01.580.769/0001-
99

30/06/2021 -
21:16:34

SÓAÇO SÓAÇO 30 436,80 13.104,00 Sim

MIDIA SEGURANÇA
ELETRONICA EIRELI -
ME

27.025.802/0001-
02

30/06/2021 -
21:21:34

LOPES LOPES 30 394,50 11.835,00 Sim

ANJOS ANJOS LTDA -
EPP

06.069.753/0001-
30

30/06/2021 -
22:49:26

SÓ AÇO SÓ AÇO 30 394,50 11.835,00 Sim
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A C SILVA COMERCIO
DE GENEROS EIRELI

39.326.153/0001-
69

01/07/2021 -
00:27:19

ES-05P SO AÇO 30 389,00 11.670,00 Sim

O M TEIXEIRA
SERVICOS E
COMERCIO EM
GERAL EIRELI

39.481.980/0001-
27

01/07/2021 -
06:12:22

unidade elite aço 30 274,00 8.220,00 Sim

0030 - ESCADA DE ALUMINIO 7 DEGRAUS DOBRAVEL fabricadas com estrutura em tubos e chapas de alumínio, lumínio é um
material leve e durável mesmo em áreas litorâneas As peças plásticas da escada são feitas de polipropileno de alta resistência,
seus pés antiderrapantes e travamento automático na plataforma superior garantem maior estabilidade, suportando até 120kg
MEDIDAS APROXIMADAMENTE 2,00 49 1,05 4,98
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

COSTA SIMAO LTDA 09.138.830/0001-
54

30/06/2021 -
13:54:10

ESCADA EM
ALUMÍNIO 7
DEGRAUS 1,5M
MOR DO

MOR 16 420,00 6.720,00 Sim

SANTANA E SOUZA
DISTRIBUIDORA E
COMERCIO DE
MOVEIS EIRELI

34.390.049/0001-
10

30/06/2021 -
14:45:44

5105 MOR 16 631,50 10.104,00 Sim

Sentinela do Vale
Comercial Eireli

29.843.035/0001-
74

30/06/2021 -
17:52:57

alumasa alumasa 16 400,00 6.400,00 Sim

MIDIA SEGURANÇA
ELETRONICA EIRELI -
ME

27.025.802/0001-
02

30/06/2021 -
21:22:19

MAESTRO DO
BRASIL

MAESTRO DO
BRASIL

16 631,50 10.104,00 Sim

ANJOS ANJOS LTDA -
EPP

06.069.753/0001-
30

30/06/2021 -
22:49:26

ALUMASA ALUMASA 16 631,50 10.104,00 Sim

A C SILVA COMERCIO
DE GENEROS EIRELI

39.326.153/0001-
69

01/07/2021 -
00:27:31

7 DEGRAUS SO AÇO 16 620,00 9.920,00 Sim

O M TEIXEIRA
SERVICOS E
COMERCIO EM
GERAL EIRELI

39.481.980/0001-
27

01/07/2021 -
06:12:48

unidade mor 16 571,00 9.136,00 Sim

0031 - EXTINTORES DE INCÊNCIO co2 4kg ou 6kg é indicado para incêndios das classes B e C Seu efeito de resfriamento o
torna viável como extintor auxiliar no combate a incêndios de classe A Por se um agente limpo, o gás carbônico não deixa
resíduos e não danifica equipamentos elétricos ou eletrônicos
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

L CARVALHO
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI

20.991.432/0001-
19

30/06/2021 -
09:38:08

co2 mifire 62 1.000,00 62.000,00 Sim

MIDIA SEGURANÇA
ELETRONICA EIRELI -
ME

27.025.802/0001-
02

30/06/2021 -
21:22:53

MOCELIN MOCELIN 62 1.025,00 63.550,00 Sim

O M TEIXEIRA
SERVICOS E
COMERCIO EM
GERAL EIRELI

39.481.980/0001-
27

01/07/2021 -
06:13:40

unidade extpag 62 507,00 31.434,00 Sim

0032 - FOGÃO DOMÉSTICO, 04 BOCAS, MESA LISA EM AÇO, COM GRELHAS INDIVIDUAIS, FORNO COM GRADE,
DESLIZANTE, 127V, DIMENSÕES 760X580X884
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

COSTA SIMAO LTDA 09.138.830/0001-
54

30/06/2021 -
13:55:15

FOGÃO 4 BOCAS
DE PISO
ESMALTEC BALI
COM

ESMALTEC 25 980,00 24.500,00 Sim

SANTANA E SOUZA
DISTRIBUIDORA E
COMERCIO DE
MOVEIS EIRELI

34.390.049/0001-
10

30/06/2021 -
14:46:21

CARIBE ESMALTEC 25 910,00 22.750,00 Sim

TH COMERCIO DE
MOVEIS EIRELI

30.317.183/0001-
34

30/06/2021 -
15:13:55

FOGAO ESMALTEC/
ESMALTEC

25 1.500,00 37.500,00 Sim

Sentinela do Vale
Comercial Eireli

29.843.035/0001-
74

30/06/2021 -
17:53:29

mueller mueller 25 1.600,00 40.000,00 Sim

Bom Bons e
Descartáveis Eireli

01.580.769/0001-
99

30/06/2021 -
21:16:52

ESMALTEC ESMALTEC 25 957,60 23.940,00 Sim

MIDIA SEGURANÇA
ELETRONICA EIRELI -
ME

27.025.802/0001-
02

30/06/2021 -
21:23:41

MODERATTO MODERATTO 25 910,00 22.750,00 Sim

ANJOS ANJOS LTDA -
EPP

06.069.753/0001-
30

30/06/2021 -
22:49:25

ESMALTEC ESMALTEC 25 910,00 22.750,00 Sim

A C SILVA COMERCIO
DE GENEROS EIRELI

39.326.153/0001-
69

01/07/2021 -
00:29:10

MONACO ATLAS 25 899,00 22.475,00 Sim
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O M TEIXEIRA
SERVICOS E
COMERCIO EM
GERAL EIRELI

39.481.980/0001-
27

01/07/2021 -
06:14:24

unidade consul 25 1.597,00 39.925,00 Sim

0033 - FOGÃO INDUSTRIAL 02 BOCAS C/ CHAMA TRIPLA COM CONTROLE INDIVIDUAL DAS CHAMAS INTERNAS E
EXTERNAS,MAIOR RESISTÊNCIA PARA PANELAS PESADAS
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

COSTA SIMAO LTDA 09.138.830/0001-
54

30/06/2021 -
13:56:01

FOGÃO
INDUSTRIAL 2
BOCAS LINHA
BRAVO CIN

VENÂNCIO 12 1.300,00 15.600,00 Sim

SANTANA E SOUZA
DISTRIBUIDORA E
COMERCIO DE
MOVEIS EIRELI

34.390.049/0001-
10

30/06/2021 -
14:47:04

PA 0549 SÓ AÇO 12 765,00 9.180,00 Sim

TH COMERCIO DE
MOVEIS EIRELI

30.317.183/0001-
34

30/06/2021 -
15:14:44

FOGAO
NDUSTRIAL

SO AÇO/ SO AÇO 12 4.500,00 54.000,00 Sim

Bom Bons e
Descartáveis Eireli

01.580.769/0001-
99

30/06/2021 -
21:17:08

TRON TRON 12 835,20 10.022,40 Sim

MIDIA SEGURANÇA
ELETRONICA EIRELI -
ME

27.025.802/0001-
02

30/06/2021 -
21:24:26

ALBASAN ALBASAN 12 765,00 9.180,00 Sim

ANJOS ANJOS LTDA -
EPP

06.069.753/0001-
30

30/06/2021 -
22:49:25

FUUNDIFERRO FUUNDIFERRO 12 765,00 9.180,00 Sim

A C SILVA COMERCIO
DE GENEROS EIRELI

39.326.153/0001-
69

01/07/2021 -
00:29:27

PA 1753 SO AÇO 12 1.340,00 16.080,00 Sim

O M TEIXEIRA
SERVICOS E
COMERCIO EM
GERAL EIRELI

39.481.980/0001-
27

01/07/2021 -
06:15:40

unidade metalfur 12 682,00 8.184,00 Sim

0034 - FOGÃO INDUSTRIAL 04 BOCAS C/FORNO PRETO, CHAMA TRIPLA COM CONTROLE INDIVIDUAL DAS CHAMAS
INTERNAS E EXTERNAS, GRADES E QUEIMADORES DA MESA DE FERRO FUNDIDO MAIOR RESISTÊNCIA PARA
PANELAS PESADAS
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

COSTA SIMAO LTDA 09.138.830/0001-
54

30/06/2021 -
13:57:51

ESMALTADO
BR4BF

VENÂNCIO 14 4.450,00 62.300,00 Sim

TH COMERCIO DE
MOVEIS EIRELI

30.317.183/0001-
34

30/06/2021 -
15:15:59

FOGAO
NDUSTRIAL 4
BOCAS

SO AÇO/ SO AÇO 14 5.000,00 70.000,00 Sim

Bom Bons e
Descartáveis Eireli

01.580.769/0001-
99

30/06/2021 -
21:17:28

TRON TRON 14 2.088,00 29.232,00 Sim

MIDIA SEGURANÇA
ELETRONICA EIRELI -
ME

27.025.802/0001-
02

30/06/2021 -
21:25:17

ALBASAN ALBASAN 14 1.960,00 27.440,00 Sim

ANJOS ANJOS LTDA -
EPP

06.069.753/0001-
30

30/06/2021 -
22:49:25

TRON TRON 14 1.960,00 27.440,00 Sim

A C SILVA COMERCIO
DE GENEROS EIRELI

39.326.153/0001-
69

01/07/2021 -
00:29:35

PA 0338 SO AÇO 14 1.949,00 27.286,00 Sim

O M TEIXEIRA
SERVICOS E
COMERCIO EM
GERAL EIRELI

39.481.980/0001-
27

01/07/2021 -
06:16:22

unidade metalfur 14 1.998,00 27.972,00 Sim

0035 - FOGÃO INDUSTRIAL 4 BOCAS S/ FORNO material??inox, tipo de montagem??de coluna, quantidade de
queimadores??4
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

COSTA SIMAO LTDA 09.138.830/0001-
54

30/06/2021 -
13:58:53

FOGÃO
INDUSTRIAL
REALCE 4
BOCAS ATENA
RE

REALCE 5 2.362,00 11.810,00 Sim

SANTANA E SOUZA
DISTRIBUIDORA E
COMERCIO DE
MOVEIS EIRELI

34.390.049/0001-
10

30/06/2021 -
14:47:39

PA 0290 SÓ AÇO 5 1.760,00 8.800,00 Sim

TH COMERCIO DE
MOVEIS EIRELI

30.317.183/0001-
34

30/06/2021 -
15:16:59

FOGAO
NDUSTRIAL 4
BOCAS S/
FORNO

SO AÇO/ SO AÇO 5 5.000,00 25.000,00 Sim

Sentinela do Vale
Comercial Eireli

29.843.035/0001-
74

30/06/2021 -
17:53:59

venancio venancio 5 5.000,00 25.000,00 Sim



A autenticidade do documento pode ser verificada no site http://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 20/09/2021 às 16:54:32.
Código verificador: 13D75D

Página 42 de 423

Bom Bons e
Descartáveis Eireli

01.580.769/0001-
99

30/06/2021 -
21:17:46

TRON TRON 5 1.788,00 8.940,00 Sim

MIDIA SEGURANÇA
ELETRONICA EIRELI -
ME

27.025.802/0001-
02

30/06/2021 -
21:26:12

ALBASAN ALBASAN 5 1.760,00 8.800,00 Sim

ANJOS ANJOS LTDA -
EPP

06.069.753/0001-
30

30/06/2021 -
22:49:25

TRON TRON 5 1.760,00 8.800,00 Sim

A C SILVA COMERCIO
DE GENEROS EIRELI

39.326.153/0001-
69

01/07/2021 -
00:29:43

PA 0556 SO AÇO 5 1.759,00 8.795,00 Sim

O M TEIXEIRA
SERVICOS E
COMERCIO EM
GERAL EIRELI

39.481.980/0001-
27

01/07/2021 -
06:17:19

unidade metalfur 5 1.485,00 7.425,00 Sim

0036 - FOGÃO INDUSTRIAL 06 BOCAS C/FORNO PRETO, CHAMA TRIPLA COM CONTROLE INDIVIDUAL DAS CHAMAS
INTERNAS E EXTERNAS, GRADES E QUEIMADORES DA MESA DE FERRO FUNDIDO MAIOR RESISTÊNCIA PARA
PANELAS PESADAS
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

COSTA SIMAO LTDA 09.138.830/0001-
54

30/06/2021 -
13:59:37

FOGÃO
INDUSTRIAL
VENÂNCIO 6
BOCAS COM FO

VENÂNCIO 8 7.200,00 57.600,00 Sim

SANTANA E SOUZA
DISTRIBUIDORA E
COMERCIO DE
MOVEIS EIRELI

34.390.049/0001-
10

30/06/2021 -
14:48:09

PA 0293 SÓ AÇO 8 2.675,00 21.400,00 Sim

TH COMERCIO DE
MOVEIS EIRELI

30.317.183/0001-
34

30/06/2021 -
15:18:20

FOGAO
NDUSTRIAL C/
FORNO

SO AÇO/ SO AÇO 8 6.000,00 48.000,00 Sim

Bom Bons e
Descartáveis Eireli

01.580.769/0001-
99

30/06/2021 -
21:18:02

TRON TRON 8 2.904,00 23.232,00 Sim

MIDIA SEGURANÇA
ELETRONICA EIRELI -
ME

27.025.802/0001-
02

30/06/2021 -
21:26:49

ALBASAN ALBASAN 8 2.675,00 21.400,00 Sim

ANJOS ANJOS LTDA -
EPP

06.069.753/0001-
30

30/06/2021 -
22:49:25

TRON TRON 8 2.675,00 21.400,00 Sim

A C SILVA COMERCIO
DE GENEROS EIRELI

39.326.153/0001-
69

01/07/2021 -
00:29:50

PA 0293 SO AÇO 8 2.670,00 21.360,00 Sim

O M TEIXEIRA
SERVICOS E
COMERCIO EM
GERAL EIRELI

39.481.980/0001-
27

01/07/2021 -
06:17:58

unidade metalfur 8 1.721,00 13.768,00 Sim

0037 - FORNO REFRATARIO INDUSTRIAL A GÁS COM PÉ temperatura mínima??50°c, temperatura máxima??300°c,
quantidade de prateleiras??1, cor??inox, função do forno??grelhar, dourar, assar e gratinar, fonte de energia??a gás
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

COSTA SIMAO LTDA 09.138.830/0001-
54

30/06/2021 -
14:00:15

FORNO GAS
INDUSTRIAL
ROMA INOX
FIRIV 90

VENÂNCIO 10 4.320,00 43.200,00 Sim

Sentinela do Vale
Comercial Eireli

29.843.035/0001-
74

30/06/2021 -
17:54:22

venancio venancio 10 4.000,00 40.000,00 Sim

Bom Bons e
Descartáveis Eireli

01.580.769/0001-
99

30/06/2021 -
21:18:16

TRON TRON 10 3.552,00 35.520,00 Sim

MIDIA SEGURANÇA
ELETRONICA EIRELI -
ME

27.025.802/0001-
02

30/06/2021 -
21:27:44

MR FOGÕES MR FOGÕES 10 3.215,00 32.150,00 Sim

ANJOS ANJOS LTDA -
EPP

06.069.753/0001-
30

30/06/2021 -
22:49:25

PRÓ GÁS PRÓ GÁS 10 3.215,00 32.150,00 Sim

A C SILVA COMERCIO
DE GENEROS EIRELI

39.326.153/0001-
69

01/07/2021 -
00:29:58

FIRI60 VENANCIO 10 3.200,00 32.000,00 Sim

O M TEIXEIRA
SERVICOS E
COMERCIO EM
GERAL EIRELI

39.481.980/0001-
27

01/07/2021 -
06:18:42

unidade vencancio 10 4.773,00 47.730,00 Sim

0038 - FORNO MICROONDAS 30 L, (LARGURAXALTURAXPROFUNDIDADE) 539X300X420MM, COR BRANCO, 110V OU
220V E NÃO É BIVOLT
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

SANTANA E SOUZA
DISTRIBUIDORA E
COMERCIO DE
MOVEIS EIRELI

34.390.049/0001-
10

30/06/2021 -
14:48:47

MC34B CONTINENTAL 13 887,00 11.531,00 Sim
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Sentinela do Vale
Comercial Eireli

29.843.035/0001-
74

30/06/2021 -
17:54:46

electrolux electrolux 13 1.400,00 18.200,00 Sim

Bom Bons e
Descartáveis Eireli

01.580.769/0001-
99

30/06/2021 -
21:18:29

CONTINENTAL CONTINENTAL 13 984,00 12.792,00 Sim

ANJOS ANJOS LTDA -
EPP

06.069.753/0001-
30

30/06/2021 -
22:49:25

MIDEA MIDEA 13 887,00 11.531,00 Sim

A C SILVA COMERCIO
DE GENEROS EIRELI

39.326.153/0001-
69

01/07/2021 -
00:30:10

PME31 PHILCO 13 886,00 11.518,00 Sim

O M TEIXEIRA
SERVICOS E
COMERCIO EM
GERAL EIRELI

39.481.980/0001-
27

01/07/2021 -
06:19:20

unidade consul 13 780,00 10.140,00 Sim

0039 - FREEZER HORIZONTAL 02 PORTAS, 385 LTS DUPLA AÇÃO BRANCO, 127W RODIZIOS FACILITAM A
MOVIMENTAÇÃO DO PRODUTO, PUXADORES ERGONÔMICOS, DRENO DE DEGELO FRONTAL MAIOR PRATICIDADE NO
DESCONGELAMENTO ÁGUA DO DEGELO ESCOA PELO DRENO, FACILITANDO SEU RECOLHIMENTO DUPLA FUNÇÃO
FREEZER E CONSERVADOR TAMPA BALENCEADA FECHADURA COM CHAVE AUTOEXPULSIVA SEGURANÇA, PERMITE
O TRAVAMENTO DO FREEZER COR BRANCO
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

SANTANA E SOUZA
DISTRIBUIDORA E
COMERCIO DE
MOVEIS EIRELI

34.390.049/0001-
10

30/06/2021 -
14:49:26

385 MIDEA 14 3.879,50 54.313,00 Sim

Bom Bons e
Descartáveis Eireli

01.580.769/0001-
99

30/06/2021 -
21:18:43

CONSUL CONSUL 14 4.104,00 57.456,00 Sim

ANJOS ANJOS LTDA -
EPP

06.069.753/0001-
30

30/06/2021 -
22:49:25

ESMALTEC ESMALTEC 14 3.879,50 54.313,00 Sim

A C SILVA COMERCIO
DE GENEROS EIRELI

39.326.153/0001-
69

01/07/2021 -
00:30:18

ECH500 ESMALTEC 14 3.875,00 54.250,00 Sim

O M TEIXEIRA
SERVICOS E
COMERCIO EM
GERAL EIRELI

39.481.980/0001-
27

01/07/2021 -
06:19:54

unidade metalfur 14 3.953,00 55.342,00 Sim

0040 - FRIGOBAR 120L completo com prateleira inferior da porta para garrafas de até 2,5 litros, pés niveladores frontais, porta
latas com capacidade para 10 latas e compartimentos que te ajudam a organizar
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

Bom Bons e
Descartáveis Eireli

01.580.769/0001-
99

30/06/2021 -
21:18:58

CONSUL CONSUL 11 1.795,20 19.747,20 Sim

MIDIA SEGURANÇA
ELETRONICA EIRELI -
ME

27.025.802/0001-
02

30/06/2021 -
21:30:24

PHILCO PHILCO 11 1.635,00 17.985,00 Sim

ANJOS ANJOS LTDA -
EPP

06.069.753/0001-
30

30/06/2021 -
22:49:25

PHILCO PHILCO 11 1.635,00 17.985,00 Sim

A C SILVA COMERCIO
DE GENEROS EIRELI

39.326.153/0001-
69

01/07/2021 -
00:30:30

CRC12CB CONSUL 11 1.630,00 17.930,00 Sim

O M TEIXEIRA
SERVICOS E
COMERCIO EM
GERAL EIRELI

39.481.980/0001-
27

01/07/2021 -
06:20:53

unidade gelbox 11 4.543,00 49.973,00 Sim

0041 - FREEZER HORIZONTAL DE 305 LTS 01 TAMPA, 110 V, (LARGURA X ALTURA X PROFUNDIDADE) 940X823X730MM,
RODIZIOS FACILITAM A MOVIMENTAÇÃO DO PRODUTO, PUXADORES ERGONÔMICOS, DRENO DE DEGELO FRONTAL
MAIOR PRATICIDADE NO DESCONGELAMENTO ÁGUA DO DEGELO ESCOA PELO DRENO, FACILITANDO SEU
RECOLHIMENTO DUPLA FUNÇÃO FREEZER E CONSERVADOR TAMPA BALENCEADA FECHADURA COM CHAVE
AUTOEXPULSIVA SEGURANÇA, PERMITE O TRAVAMENTO DO FREEZER COR BRANCO
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

SANTANA E SOUZA
DISTRIBUIDORA E
COMERCIO DE
MOVEIS EIRELI

34.390.049/0001-
10

30/06/2021 -
14:50:00

CHA31EB CONSUL 11 3.309,50 36.404,50 Sim

Bom Bons e
Descartáveis Eireli

01.580.769/0001-
99

30/06/2021 -
21:19:20

CONSUL CONSUL 11 3.727,20 40.999,20 Sim

MIDIA SEGURANÇA
ELETRONICA EIRELI -
ME

27.025.802/0001-
02

30/06/2021 -
21:33:25

MIDEA MIDEA 11 3.309,50 36.404,50 Sim

ANJOS ANJOS LTDA -
EPP

06.069.753/0001-
30

30/06/2021 -
22:49:25

ESMALTEC ESMALTEC 11 3.309,50 36.404,50 Sim

A C SILVA COMERCIO
DE GENEROS EIRELI

39.326.153/0001-
69

01/07/2021 -
00:32:25

ECH350 ESMALTEC 11 3.300,00 36.300,00 Sim
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0042 - FRITADEIRA ELÉTRICA 3,5L Acompanha cesto em arame industrial estanhado para fritura, Termostato de 0 a 300º com
regulagem e com seletor alfanumérico, Resistência elétrica em tubo inoxidável Consumo médio 2,5kwh no 127v Lâmpada piloto
para indicar quando esta ligada a resistência, Painel elétrico, Própria para pastel, salgados e outros tipos de frituras, Linha
industrial e residencial, Medidas Altura 13,5cm, profundidade 15,5cm, diâmetro 33,5cm, Potência em 220 v 1600W
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

MIDIA SEGURANÇA
ELETRONICA EIRELI -
ME

27.025.802/0001-
02

30/06/2021 -
21:35:10

EQUIPAMENTOS
INOX

EQUIPAMENTOS
INOX

1 590,50 590,50 Sim

ANJOS ANJOS LTDA -
EPP

06.069.753/0001-
30

30/06/2021 -
22:49:25

BRASIL INOX BRASIL INOX 1 590,50 590,50 Sim

A C SILVA COMERCIO
DE GENEROS EIRELI

39.326.153/0001-
69

01/07/2021 -
00:32:34

5L Gastromixx 1 790,00 790,00 Sim

0043 - GAVETEIRO C/ RODIZIO COM 04 GAVETAS Estrutura em MDP 15 mm Fundo em MDF 3 mm Pés com Rodízios Puxador
Plástico Parte Externa com Pintura UV Texturizada e Parte Interna com Pintura UV Acabamento Fosco ,Descrição do Tamanho
Altura 69 cm ,Largura 36 cm ,Profundidade 36 cm
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

L CARVALHO
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI

20.991.432/0001-
19

25/06/2021 -
14:22:40

4G LC 14 1.000,00 14.000,00 Sim

R C CARVALHO LOBO
COMERCIO DE
MOVEIS EIRELI

41.201.514/0001-
92

28/06/2021 -
14:30:08

GR RS MOVEIS 14 500,00 7.000,00 Sim

SANTANA E SOUZA
DISTRIBUIDORA E
COMERCIO DE
MOVEIS EIRELI

34.390.049/0001-
10

30/06/2021 -
14:50:38

GAV/MDF-01 SANTANAE
SOUZA

14 619,50 8.673,00 Sim

TH COMERCIO DE
MOVEIS EIRELI

30.317.183/0001-
34

30/06/2021 -
15:19:53

GAVETEIRO C/
RODIZIO

TECH MOVEIS/
TECH MOVEIS

14 1.000,00 14.000,00 Sim

MIDIA SEGURANÇA
ELETRONICA EIRELI -
ME

27.025.802/0001-
02

30/06/2021 -
21:36:01

CARMIN MOVEIS CARMIN MOVEIS 14 619,50 8.673,00 Sim

ANJOS ANJOS LTDA -
EPP

06.069.753/0001-
30

30/06/2021 -
22:49:25

KAPERKAI KAPERKAI 14 619,50 8.673,00 Sim

A C SILVA COMERCIO
DE GENEROS EIRELI

39.326.153/0001-
69

01/07/2021 -
00:32:45

GAV-4G RS MOVEIS 14 610,00 8.540,00 Sim

0044 - GAZEBO DOBRAVEL 3X3X2,5 Metros FABRICADO EM AÇO E POLIESTER
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

L CARVALHO
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI

20.991.432/0001-
19

25/06/2021 -
14:23:56

3X3 GAZEBO 13 800,00 10.400,00 Sim

COSTA SIMAO LTDA 09.138.830/0001-
54

30/06/2021 -
14:01:21

TENDA GAZEBO
MOR FLEX
POLIÉSTER
300CM X

MOR 13 720,00 9.360,00 Sim

SANTANA E SOUZA
DISTRIBUIDORA E
COMERCIO DE
MOVEIS EIRELI

34.390.049/0001-
10

30/06/2021 -
14:51:14

ES363 GAZEBO 13 930,00 12.090,00 Sim

Sentinela do Vale
Comercial Eireli

29.843.035/0001-
74

30/06/2021 -
17:55:55

mor mor 13 1.000,00 13.000,00 Sim

MIDIA SEGURANÇA
ELETRONICA EIRELI -
ME

27.025.802/0001-
02

30/06/2021 -
21:36:39

ATRIO ATRIO 13 930,00 12.090,00 Sim

A C SILVA COMERCIO
DE GENEROS EIRELI

39.326.153/0001-
69

01/07/2021 -
00:32:56

GAZ-DOB SO AÇO 13 928,00 12.064,00 Sim

0045 - IMPRESSORA JATO DE TINTA COM VELOCIDADE DE IMPRESSÃO DE ATÉ 19 PPM E CAPACIDADE PARA IMPRIMIR
EM PAPEL ATÉ TAMANHO OFÍCIO (216 X 356 MM)
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

COSTA SIMAO LTDA 09.138.830/0001-
54

30/06/2021 -
14:02:06

EPSON
ECOTANK L3150
COLORIDO WIFI -
PRE

EPSON 21 2.350,00 49.350,00 Sim

SANTANA E SOUZA
DISTRIBUIDORA E
COMERCIO DE
MOVEIS EIRELI

34.390.049/0001-
10

30/06/2021 -
14:51:42

L3110 EPSON 21 1.390,00 29.190,00 Sim

TH COMERCIO DE
MOVEIS EIRELI

30.317.183/0001-
34

30/06/2021 -
15:20:53

IMPRESSORA EPSON 21 2.000,00 42.000,00 Sim
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Sentinela do Vale
Comercial Eireli

29.843.035/0001-
74

30/06/2021 -
17:57:49

epson epson 21 2.500,00 52.500,00 Sim

Bom Bons e
Descartáveis Eireli

01.580.769/0001-
99

30/06/2021 -
21:19:41

EPSON EPSON/l4160 21 2.520,00 52.920,00 Sim

MIDIA SEGURANÇA
ELETRONICA EIRELI -
ME

27.025.802/0001-
02

30/06/2021 -
21:37:27

HP HP 21 1.390,00 29.190,00 Sim

ANJOS ANJOS LTDA -
EPP

06.069.753/0001-
30

30/06/2021 -
22:49:25

EPSON EPSON 21 1.390,00 29.190,00 Sim

A C SILVA COMERCIO
DE GENEROS EIRELI

39.326.153/0001-
69

01/07/2021 -
00:33:19

L3110 EPSON 21 1.389,00 29.169,00 Sim

0046 - IMPRESSORA LASER COLORIDA COM VELOCIDADE DE IMPRESSÃO DE 19 A 45 PPM E CAPACIDADE PARA
IMPRIMIR EM PAPEL ATÉ TAMANHO A3 (297 X 420 MM)
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

COSTA SIMAO LTDA 09.138.830/0001-
54

30/06/2021 -
14:02:44

EPSON
ECOTANK L3150
COLORIDO WIFI -
PRET

EPSON 22 2.350,00 51.700,00 Sim

SANTANA E SOUZA
DISTRIBUIDORA E
COMERCIO DE
MOVEIS EIRELI

34.390.049/0001-
10

30/06/2021 -
14:52:18

M454dw HP 22 3.760,00 82.720,00 Sim

TH COMERCIO DE
MOVEIS EIRELI

30.317.183/0001-
34

30/06/2021 -
15:22:21

IMPRESSORA
LASER
COLORIDA

BROTHER/BROTHER 22 3.500,00 77.000,00 Sim

Bom Bons e
Descartáveis Eireli

01.580.769/0001-
99

30/06/2021 -
21:19:58

XEROXPHASER XEROXPHASER/6580 22 3.432,00 75.504,00 Sim

MIDIA SEGURANÇA
ELETRONICA EIRELI -
ME

27.025.802/0001-
02

30/06/2021 -
21:38:22

KYOCERA KYOCERA 22 3.760,00 82.720,00 Sim

ANJOS ANJOS LTDA -
EPP

06.069.753/0001-
30

30/06/2021 -
22:49:25

HP HP 22 3.760,00 82.720,00 Sim

A C SILVA COMERCIO
DE GENEROS EIRELI

39.326.153/0001-
69

01/07/2021 -
00:33:33

T4000W BROTHER 22 6.012,80 132.281,60 Sim

0047 - IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA COM VELOCIDADE DE IMPRESSÃO DE 19 ATÉ 45 PPM E CAPACIDADE
PARA IMPRIMIR EM PAPEL ATÉ TAMANHO A4
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

COSTA SIMAO LTDA 09.138.830/0001-
54

30/06/2021 -
14:03:41

"IMPRESSORA A
LASER BROTHER
HL-1212W MON

BROTHER 8 2.520,00 20.160,00 Sim

SANTANA E SOUZA
DISTRIBUIDORA E
COMERCIO DE
MOVEIS EIRELI

34.390.049/0001-
10

30/06/2021 -
14:52:52

135A HP 8 4.980,00 39.840,00 Sim

TH COMERCIO DE
MOVEIS EIRELI

30.317.183/0001-
34

30/06/2021 -
15:23:21

IMPRESSORA
LASER
MONOCROMATICA

BROTHER/BROTHER 8 2.000,00 16.000,00 Sim

Bom Bons e
Descartáveis Eireli

01.580.769/0001-
99

30/06/2021 -
21:20:24

BROTHER BROTHER/5652 8 5.568,00 44.544,00 Sim

MIDIA SEGURANÇA
ELETRONICA EIRELI -
ME

27.025.802/0001-
02

30/06/2021 -
21:39:05

HP HP 8 4.980,00 39.840,00 Sim

ANJOS ANJOS LTDA -
EPP

06.069.753/0001-
30

30/06/2021 -
22:49:25

BROTHER BROTHER 8 4.980,00 39.840,00 Sim

A C SILVA COMERCIO
DE GENEROS EIRELI

39.326.153/0001-
69

01/07/2021 -
00:34:06

IR-1643IF CANON 8 4.960,00 39.680,00 Sim

0048 - LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL INOX 4L consumo??0,55 kw/h,volume do copo??4l,modelo??lq
8,0,voltagem??127v,potência (w)551,62w,capacidade de produção??4l,rotações por minuto?3400rpm,quantidade de
velocidades1
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

Bom Bons e
Descartáveis Eireli

01.580.769/0001-
99

30/06/2021 -
21:20:37

SKY SKY 13 1.416,00 18.408,00 Sim

MIDIA SEGURANÇA
ELETRONICA EIRELI -
ME

27.025.802/0001-
02

30/06/2021 -
21:39:51

KD ELETRO KD ELETRO 13 1.225,00 15.925,00 Sim

ANJOS ANJOS LTDA -
EPP

06.069.753/0001-
30

30/06/2021 -
22:49:24

VISA VISA 13 1.225,00 15.925,00 Sim

A C SILVA COMERCIO
DE GENEROS EIRELI

39.326.153/0001-
69

01/07/2021 -
00:34:16

1252 COLOMBO 13 1.220,00 15.860,00 Sim
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0049 - LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL INOX 8L consumo 0,55 kw/h,volume do copo 8l,modelo lq 8,0,voltagem 127v,potência
(w)551,62w,capacidade de produção 8l,rotações por minuto 3400rpm,quantidade de velocidades1
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

Sentinela do Vale
Comercial Eireli

29.843.035/0001-
74

30/06/2021 -
17:58:43

jl colombo jl colombo 6 1.400,00 8.400,00 Sim

Bom Bons e
Descartáveis Eireli

01.580.769/0001-
99

30/06/2021 -
21:20:50

SKY SKY 6 1.932,00 11.592,00 Sim

MIDIA SEGURANÇA
ELETRONICA EIRELI -
ME

27.025.802/0001-
02

30/06/2021 -
21:40:32

KD ELETRO KD ELETRO 6 1.707,50 10.245,00 Sim

ANJOS ANJOS LTDA -
EPP

06.069.753/0001-
30

30/06/2021 -
22:49:24

VISA VISA 6 1.707,50 10.245,00 Sim

A C SILVA COMERCIO
DE GENEROS EIRELI

39.326.153/0001-
69

01/07/2021 -
00:34:26

1253 COLOMBO 6 1.700,00 10.200,00 Sim

0050 - LONGARINA 3 LUGARES
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

HIGOR MARTINS
PEGORARO
07700858730

41.722.633/0001-
90

24/06/2021 -
10:48:32

LONGARINA MOGI FLEX 55 780,00 42.900,00 Sim

L CARVALHO
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI

20.991.432/0001-
19

25/06/2021 -
14:25:29

3L LC 55 1.200,00 66.000,00 Sim

R C CARVALHO LOBO
COMERCIO DE
MOVEIS EIRELI

41.201.514/0001-
92

28/06/2021 -
14:30:59

LOG RS MOVEIS 55 600,00 33.000,00 Sim

COSTA SIMAO LTDA 09.138.830/0001-
54

30/06/2021 -
14:04:22

LONGARINA 3
LUGARES

QUALITY
/QUALITY
MOVEIS

55 780,00 42.900,00 Sim

SANTANA E SOUZA
DISTRIBUIDORA E
COMERCIO DE
MOVEIS EIRELI

34.390.049/0001-
10

30/06/2021 -
14:53:32

CAD/LONG-02 SANTANA E
SOUZA

55 725,00 39.875,00 Sim

TH COMERCIO DE
MOVEIS EIRELI

30.317.183/0001-
34

30/06/2021 -
15:24:36

LONGARINA 3
LUGARES

TECH MOVEIS/
TECH MOVEIS

55 600,00 33.000,00 Sim

Bom Bons e
Descartáveis Eireli

01.580.769/0001-
99

30/06/2021 -
21:21:20

RS RS 55 672,00 36.960,00 Sim

MIDIA SEGURANÇA
ELETRONICA EIRELI -
ME

27.025.802/0001-
02

30/06/2021 -
21:41:37

ECOFLEX
MOVEIS

ECOFLEX
MOVEIS

55 725,00 39.875,00 Sim

ANJOS ANJOS LTDA -
EPP

06.069.753/0001-
30

30/06/2021 -
22:49:24

FURNITURE FURNITURE 55 725,00 39.875,00 Sim

A C SILVA COMERCIO
DE GENEROS EIRELI

39.326.153/0001-
69

01/07/2021 -
00:34:34

LOG-03L RS MOVEIS 55 700,00 38.500,00 Sim

0051 - LONGARINA DE 4 LUGARES
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

HIGOR MARTINS
PEGORARO
07700858730

41.722.633/0001-
90

24/06/2021 -
10:49:05

LONGARINA MOGI FLEX 23 1.298,00 29.854,00 Sim

L CARVALHO
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI

20.991.432/0001-
19

25/06/2021 -
14:26:11

4L LC 23 1.500,00 34.500,00 Sim

R C CARVALHO LOBO
COMERCIO DE
MOVEIS EIRELI

41.201.514/0001-
92

28/06/2021 -
14:31:54

LLG RS MOVEIS 23 700,00 16.100,00 Sim

COSTA SIMAO LTDA 09.138.830/0001-
54

30/06/2021 -
14:04:53

LONGARINA DE 4
LUGARES

QUALITY
/QUALITY
MOVEIS

23 960,00 22.080,00 Sim

SANTANA E SOUZA
DISTRIBUIDORA E
COMERCIO DE
MOVEIS EIRELI

34.390.049/0001-
10

30/06/2021 -
14:54:12

CAD/LONG-03 SANTANA E
SOUZA

23 965,00 22.195,00 Sim

TH COMERCIO DE
MOVEIS EIRELI

30.317.183/0001-
34

30/06/2021 -
15:25:42

LONGARINA 4
LUGARES

TECH MOVEIS/
TECH MOVEIS

23 800,00 18.400,00 Sim

Bom Bons e
Descartáveis Eireli

01.580.769/0001-
99

30/06/2021 -
21:21:40

RS RS 23 828,00 19.044,00 Sim

MIDIA SEGURANÇA
ELETRONICA EIRELI -
ME

27.025.802/0001-
02

30/06/2021 -
21:42:49

ECOFLEX
MOVEIS

ECOFLEX
MOVEIS

23 965,00 22.195,00 Sim

ANJOS ANJOS LTDA -
EPP

06.069.753/0001-
30

30/06/2021 -
22:49:24

FURNITURE FURNITURE 23 965,00 22.195,00 Sim
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A C SILVA COMERCIO
DE GENEROS EIRELI

39.326.153/0001-
69

01/07/2021 -
00:37:09

LOG-04L RS MOVEIS 23 950,00 21.850,00 Sim

0052 - LAVADOURA DE ALTA PRESSÃO Pressão de 1800 psi
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

COSTA SIMAO LTDA 09.138.830/0001-
54

30/06/2021 -
14:05:42

" LAVADORA
ALTA PRESSÃO
ELECTROLUX
ULTRA

ELECTROLUX 17 1.530,00 26.010,00 Sim

Sentinela do Vale
Comercial Eireli

29.843.035/0001-
74

30/06/2021 -
17:59:43

lavor lavor 17 1.800,00 30.600,00 Sim

Bom Bons e
Descartáveis Eireli

01.580.769/0001-
99

30/06/2021 -
21:21:57

ELETROLUX ELETROLUX 17 765,60 13.015,20 Sim

ANJOS ANJOS LTDA -
EPP

06.069.753/0001-
30

30/06/2021 -
22:49:24

ELETROLUX ELETROLUX 17 739,00 12.563,00 Sim

A C SILVA COMERCIO
DE GENEROS EIRELI

39.326.153/0001-
69

01/07/2021 -
00:37:18

BRAVO 2550 WAP 17 730,00 12.410,00 Sim

0053 - MICROCOMPUTADOR SERVIDOR COM DISCO SCSI, DOIS PROCESSADOR CORE I5, SEM FONTE REDUNDANTE E
SEM UNIDADE DE FITA.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

SANTANA E SOUZA
DISTRIBUIDORA E
COMERCIO DE
MOVEIS EIRELI

34.390.049/0001-
10

30/06/2021 -
14:54:50

SATA3 INTEL 60 4.964,50 297.870,00 Sim

MIDIA SEGURANÇA
ELETRONICA EIRELI -
ME

27.025.802/0001-
02

30/06/2021 -
21:43:34

TECH POWER TECH POWER 60 4.964,50 297.870,00 Sim

ANJOS ANJOS LTDA -
EPP

06.069.753/0001-
30

30/06/2021 -
22:49:24

BRAZIL PC BRAZIL PC 60 4.964,50 297.870,00 Sim

A C SILVA COMERCIO
DE GENEROS EIRELI

39.326.153/0001-
69

01/07/2021 -
00:37:26

INTEL Flex Computer 60 4.900,00 294.000,00 Sim

0054 - MICROCOMPUTADOR SERVIDOR MULTIPROCESSADO, COM RAID POR HARDWARE, FONTES REDUNDANTES E
ATÉ UMA UNIDADE DE FITA
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

ANJOS ANJOS LTDA -
EPP

06.069.753/0001-
30

30/06/2021 -
22:49:24

BRAZIL PC BRAZIL PC 30 500,00 15.000,00 Sim

0055 - MICROFONE TIPO DINÂMICO RESPOSTA DE FREQÜÊNCIA 70 HZ 10 KHZ · IMPEDÂNCIA 600?±15%?1 KHZ)
SENSIBILIDADE 55DB±3DB (0 DB=1V/PAR) 82DB±3DB (0 DB=1V/UBAR) PESO APROX DO PRODUTO 220 GRAMAS ·
DIMENSÕES APROX COM EMBALAGEM (L X A X P) 21,5 X 6,5 X 6 CM · GARANTIA 3 MESES
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

COSTA SIMAO LTDA 09.138.830/0001-
54

30/06/2021 -
14:06:22

MICROFONE LE-
903 LELONG

LELONG 17 260,00 4.420,00 Sim

Sentinela do Vale
Comercial Eireli

29.843.035/0001-
74

30/06/2021 -
18:00:19

novik novik 17 200,00 3.400,00 Sim

Bom Bons e
Descartáveis Eireli

01.580.769/0001-
99

30/06/2021 -
21:22:30

TSI TSI 17 585,60 9.955,20 Sim

ANJOS ANJOS LTDA -
EPP

06.069.753/0001-
30

30/06/2021 -
22:49:24

JWL JWL 17 630,00 10.710,00 Sim

A C SILVA COMERCIO
DE GENEROS EIRELI

39.326.153/0001-
69

01/07/2021 -
00:37:37

DX-58 DEVOX 17 630,00 10.710,00 Sim

0056 - MICROFONE SEM FIO SISTEMA DE MICROFONE SEM FIO MICROFONE FUNCIONA COM BATERIA 9V, VHF
(210MHZ~249 MHZ) FREQUÊNCIA 50HZ~15KHZ IMPEDÂNCIA 600 OHM BIVOLT (110V~220V) COR PRETO
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

COSTA SIMAO LTDA 09.138.830/0001-
54

30/06/2021 -
14:07:07

LELONG LE-906
110/220 VTS

LELONG 12 750,00 9.000,00 Sim

Sentinela do Vale
Comercial Eireli

29.843.035/0001-
74

30/06/2021 -
18:00:48

skp skp 12 700,00 8.400,00 Sim

Bom Bons e
Descartáveis Eireli

01.580.769/0001-
99

30/06/2021 -
21:22:42

TSI TSI 12 825,60 9.907,20 Sim

ANJOS ANJOS LTDA -
EPP

06.069.753/0001-
30

30/06/2021 -
22:49:24

JWL JWL 12 980,00 11.760,00 Sim



A autenticidade do documento pode ser verificada no site http://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 20/09/2021 às 16:54:32.
Código verificador: 13D75D

Página 48 de 423

A C SILVA COMERCIO
DE GENEROS EIRELI

39.326.153/0001-
69

01/07/2021 -
00:37:45

LS801HT LESON 12 980,00 11.760,00 Sim

0057 - MONITOR LED DE 17
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

COSTA SIMAO LTDA 09.138.830/0001-
54

30/06/2021 -
14:07:43

MONITOR LCD
LED 18,5"
WIDESCREEN
PHILIPS

PHILIPS 11 1.200,00 13.200,00 Sim

MIDIA SEGURANÇA
ELETRONICA EIRELI -
ME

27.025.802/0001-
02

30/06/2021 -
21:44:16

HQ HQ 11 615,00 6.765,00 Sim

ANJOS ANJOS LTDA -
EPP

06.069.753/0001-
30

30/06/2021 -
22:49:28

AOC AOC 11 615,00 6.765,00 Sim

A C SILVA COMERCIO
DE GENEROS EIRELI

39.326.153/0001-
69

01/07/2021 -
00:37:55

19bp19we02 BRASIL PC 11 798,00 8.778,00 Sim

0058 - MONITOR LED DE 18
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

COSTA SIMAO LTDA 09.138.830/0001-
54

30/06/2021 -
14:08:52

MONITOR LCD
LED 18,5"
WIDESCREEN
PHILIPS

PHILIPS 17 1.200,00 20.400,00 Sim

MIDIA SEGURANÇA
ELETRONICA EIRELI -
ME

27.025.802/0001-
02

30/06/2021 -
21:44:40

HQ HQ 17 650,00 11.050,00 Sim

ANJOS ANJOS LTDA -
EPP

06.069.753/0001-
30

30/06/2021 -
22:49:24

AOC AOC 17 650,00 11.050,00 Sim

A C SILVA COMERCIO
DE GENEROS EIRELI

39.326.153/0001-
69

01/07/2021 -
00:38:03

19bp19we02 BRASIL PC 17 798,00 13.566,00 Sim

0059 - "MONITOR LED DE 19,5"", "
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

COSTA SIMAO LTDA 09.138.830/0001-
54

30/06/2021 -
14:09:38

MONITOR LED
19.5`` LG
20MK400H-B
1366 X

LG 16 1.560,00 24.960,00 Sim

Sentinela do Vale
Comercial Eireli

29.843.035/0001-
74

30/06/2021 -
18:01:36

acer
UM.IV6AA.A11

acer 16 2.000,00 32.000,00 Sim

MIDIA SEGURANÇA
ELETRONICA EIRELI -
ME

27.025.802/0001-
02

30/06/2021 -
21:45:14

HQ HQ 16 710,00 11.360,00 Sim

ANJOS ANJOS LTDA -
EPP

06.069.753/0001-
30

30/06/2021 -
22:49:24

AOC AOC 16 710,00 11.360,00 Sim

A C SILVA COMERCIO
DE GENEROS EIRELI

39.326.153/0001-
69

01/07/2021 -
00:38:15

19bp19we02 BRASIL PC 16 798,00 12.768,00 Sim

0060 - MESA EM MDF com acabamento em PVC Material em madeira MDF 25mm em POST FORMING na LINHA 5000
Estrutura em aço em pintura epóxi na cores cinza/bege/marfim MEDIDAS 1,20 cm x 0,60 cm x 0,74 cm
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

L CARVALHO
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI

20.991.432/0001-
19

30/06/2021 -
09:41:26

LC1,2 LC 38 1.000,00 38.000,00 Sim

R C CARVALHO LOBO
COMERCIO DE
MOVEIS EIRELI

41.201.514/0001-
92

28/06/2021 -
14:34:27

MR RS MOVEIS 38 400,00 15.200,00 Sim

SANTANA E SOUZA
DISTRIBUIDORA E
COMERCIO DE
MOVEIS EIRELI

34.390.049/0001-
10

30/06/2021 -
14:55:34

MSA/MDF-01 SANTANA E
SOUZA

38 872,50 33.155,00 Sim

TH COMERCIO DE
MOVEIS EIRELI

30.317.183/0001-
34

30/06/2021 -
15:27:02

MESA EM MDF TECH MOVEIS/
TECH MOVEIS

38 700,00 26.600,00 Sim

MIDIA SEGURANÇA
ELETRONICA EIRELI -
ME

27.025.802/0001-
02

30/06/2021 -
21:45:54

CANAÃ CANAÃ 38 872,50 33.155,00 Sim

ANJOS ANJOS LTDA -
EPP

06.069.753/0001-
30

30/06/2021 -
22:49:24

KAPESBERG KAPESBERG 38 872,50 33.155,00 Sim

A C SILVA COMERCIO
DE GENEROS EIRELI

39.326.153/0001-
69

01/07/2021 -
00:38:23

MM-MDF RS MOVEIS 38 849,00 32.262,00 Sim
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0061 - MESA EM L C/ 02 GAVETAS com acabamento em PVC Material em madeira MDF 25mm em POST FORMING na LINHA
5000 Estrutura em aço em pintura epóxi na cores cinza/bege/marfim MEDIDAS cm 74 cm x 180 cm x 180 cm
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

L CARVALHO
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI

20.991.432/0001-
19

25/06/2021 -
15:14:46

modelol lc 22 3.000,00 66.000,00 Sim

R C CARVALHO LOBO
COMERCIO DE
MOVEIS EIRELI

41.201.514/0001-
92

28/06/2021 -
14:35:20

ML RS MOVEIS 22 600,00 13.200,00 Sim

SANTANA E SOUZA
DISTRIBUIDORA E
COMERCIO DE
MOVEIS EIRELI

34.390.049/0001-
10

30/06/2021 -
14:56:15

MSA/2GV-01 SANTANA E
SOUZA

22 1.030,00 22.660,00 Sim

TH COMERCIO DE
MOVEIS EIRELI

30.317.183/0001-
34

30/06/2021 -
15:28:08

MESA EM L TECH MOVEIS/
TECH MOVEIS

22 1.000,00 22.000,00 Sim

MIDIA SEGURANÇA
ELETRONICA EIRELI -
ME

27.025.802/0001-
02

30/06/2021 -
21:46:33

IZA MOVEIS IZA MOVEIS 22 1.030,00 22.660,00 Sim

ANJOS ANJOS LTDA -
EPP

06.069.753/0001-
30

30/06/2021 -
22:49:24

KAPESBERG KAPESBERG 22 10.300,00 226.600,00 Sim

A C SILVA COMERCIO
DE GENEROS EIRELI

39.326.153/0001-
69

01/07/2021 -
00:40:36

ML-02G RS MOVEIS 22 1.000,00 22.000,00 Sim

0062 - MESA INOX TIPO PARA PANIFICAÇÃO dimensão do produto ( a x l x p ) 90x200x70cm
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

COSTA SIMAO LTDA 09.138.830/0001-
54

30/06/2021 -
14:12:04

BR-200S - BRASCOOL 10 3.430,00 34.300,00 Sim

SANTANA E SOUZA
DISTRIBUIDORA E
COMERCIO DE
MOVEIS EIRELI

34.390.049/0001-
10

30/06/2021 -
14:59:09

ML55X190-G INNAL 10 3.197,00 31.970,00 Sim

MIDIA SEGURANÇA
ELETRONICA EIRELI -
ME

27.025.802/0001-
02

30/06/2021 -
21:47:16

SANCOOL SANCOOL 10 3.197,00 31.970,00 Sim

ANJOS ANJOS LTDA -
EPP

06.069.753/0001-
30

30/06/2021 -
22:49:24

KAPERBERG KAPERBERG 10 3.197,00 31.970,00 Sim

A C SILVA COMERCIO
DE GENEROS EIRELI

39.326.153/0001-
69

01/07/2021 -
00:40:42

MS-PANIF RS MOVEIS 10 3.180,00 31.800,00 Sim

0063 - MESA PLÁSTICA QUADRADA EM POLIPROPILENO BRANCA
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

HIGOR MARTINS
PEGORARO
07700858730

41.722.633/0001-
90

24/06/2021 -
10:49:39

25422 ARQPLAST 56 179,80 10.068,80 Sim

COSTA SIMAO LTDA 09.138.830/0001-
54

30/06/2021 -
14:12:57

MESA DE APOIO
TRAMONTINA
PITUBA, BRANCA

TRAMONTINA 56 230,00 12.880,00 Sim

SANTANA E SOUZA
DISTRIBUIDORA E
COMERCIO DE
MOVEIS EIRELI

34.390.049/0001-
10

30/06/2021 -
14:59:59

BELA VISTA MOR 56 86,00 4.816,00 Sim

TH COMERCIO DE
MOVEIS EIRELI

30.317.183/0001-
34

30/06/2021 -
15:29:04

MESA PLASTICA TOP PLAST/TOP
PLAST

56 200,00 11.200,00 Sim

Sentinela do Vale
Comercial Eireli

29.843.035/0001-
74

30/06/2021 -
18:02:22

goyana goyana 56 140,00 7.840,00 Sim

Bom Bons e
Descartáveis Eireli

01.580.769/0001-
99

30/06/2021 -
21:23:06

BISTRÔ BISTRÔ 56 87,36 4.892,16 Sim

ANJOS ANJOS LTDA -
EPP

06.069.753/0001-
30

30/06/2021 -
22:49:24

ANTARES ANTARES 56 86,00 4.816,00 Sim

A C SILVA COMERCIO
DE GENEROS EIRELI

39.326.153/0001-
69

01/07/2021 -
00:40:50

TAMBAÚ tramontina 56 86,00 4.816,00 Sim

0064 - MESA PARA REFEITÓRIO COM 8 LUGARES
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

R C CARVALHO LOBO
COMERCIO DE
MOVEIS EIRELI

41.201.514/0001-
92

28/06/2021 -
14:37:22

MR RS MOVEIS 54 1.800,00 97.200,00 Sim

L CARVALHO
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI

20.991.432/0001-
19

30/06/2021 -
09:42:39

refeitorio lc 54 2.000,00 108.000,00 Sim
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SANTANA E SOUZA
DISTRIBUIDORA E
COMERCIO DE
MOVEIS EIRELI

34.390.049/0001-
10

30/06/2021 -
15:00:31

MSA/REF-01 SANTANA E
SOUZA

54 1.785,00 96.390,00 Sim

TH COMERCIO DE
MOVEIS EIRELI

30.317.183/0001-
34

30/06/2021 -
15:30:38

MESA P/
REFEITORIO

TECH MOVEIS/
TECH MOVEIS

54 2.500,00 135.000,00 Sim

MIDIA SEGURANÇA
ELETRONICA EIRELI -
ME

27.025.802/0001-
02

30/06/2021 -
21:47:53

IZA MOVEIS IZA MOVEIS 54 1.785,00 96.390,00 Sim

ANJOS ANJOS LTDA -
EPP

06.069.753/0001-
30

30/06/2021 -
22:49:23

KAPESBERG KAPESBERG 54 1.785,00 96.390,00 Sim

A C SILVA COMERCIO
DE GENEROS EIRELI

39.326.153/0001-
69

01/07/2021 -
00:40:59

MM-08L RS MOVEIS 54 1.760,00 95.040,00 Sim

0065 - MULTIPORCESSADOR 7 EM 1 com motor de 650W
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

COSTA SIMAO LTDA 09.138.830/0001-
54

30/06/2021 -
14:13:58

MULTIPROCESSADOR
7EM1 OSTER
680W MPR870

OSTER 21 705,00 14.805,00 Sim

ANJOS ANJOS LTDA -
EPP

06.069.753/0001-
30

30/06/2021 -
22:49:23

BRITANIA BRITANIA 21 490,00 10.290,00 Sim

A C SILVA COMERCIO
DE GENEROS EIRELI

39.326.153/0001-
69

01/07/2021 -
00:41:08

RI7632/90 WALITA 21 480,00 10.080,00 Sim

0066 - NOBREAK DE 1200KVA
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

COSTA SIMAO LTDA 09.138.830/0001-
54

30/06/2021 -
14:14:40

SMS STATION II
1200VA 8
TOMADAS 27392
SE

SMS 53 1.386,00 73.458,00 Sim

SANTANA E SOUZA
DISTRIBUIDORA E
COMERCIO DE
MOVEIS EIRELI

34.390.049/0001-
10

30/06/2021 -
15:01:18

XBN INTELBRAS 53 1.297,00 68.741,00 Sim

TH COMERCIO DE
MOVEIS EIRELI

30.317.183/0001-
34

30/06/2021 -
15:34:45

NOBREAK TS SHARA/ TS
SHARA

53 1.200,00 63.600,00 Sim

Sentinela do Vale
Comercial Eireli

29.843.035/0001-
74

30/06/2021 -
18:03:26

tsshara tsshara 53 1.400,00 74.200,00 Sim

Bom Bons e
Descartáveis Eireli

01.580.769/0001-
99

30/06/2021 -
21:23:36

TSHARA TSHARA 53 1.113,60 59.020,80 Sim

MIDIA SEGURANÇA
ELETRONICA EIRELI -
ME

27.025.802/0001-
02

30/06/2021 -
21:50:01

JBR JBR 53 1.297,00 68.741,00 Sim

ANJOS ANJOS LTDA -
EPP

06.069.753/0001-
30

30/06/2021 -
22:49:23

SMS SMS 53 1.297,00 68.741,00 Sim

A C SILVA COMERCIO
DE GENEROS EIRELI

39.326.153/0001-
69

01/07/2021 -
00:41:32

EASY WAY RAGTECH 53 1.250,00 66.250,00 Sim

0067 - NOBREAK DE 1400KVA
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

COSTA SIMAO LTDA 09.138.830/0001-
54

30/06/2021 -
14:15:18

NOBREAK TS
SHARA
COMPACT PRO
UNIVERSAL 1

TS SHARA 32 1.570,00 50.240,00 Sim

SANTANA E SOUZA
DISTRIBUIDORA E
COMERCIO DE
MOVEIS EIRELI

34.390.049/0001-
10

30/06/2021 -
15:01:52

XNB INTELBRAS 32 1.424,50 45.584,00 Sim

TH COMERCIO DE
MOVEIS EIRELI

30.317.183/0001-
34

30/06/2021 -
15:35:59

NOBREAK TS SHARA/ TS
SHARA

32 1.500,00 48.000,00 Sim

Sentinela do Vale
Comercial Eireli

29.843.035/0001-
74

30/06/2021 -
18:03:43

tsshara tsshara 32 1.400,00 44.800,00 Sim

Bom Bons e
Descartáveis Eireli

01.580.769/0001-
99

30/06/2021 -
21:23:51

TSHARA TSHARA 32 1.135,20 36.326,40 Sim

MIDIA SEGURANÇA
ELETRONICA EIRELI -
ME

27.025.802/0001-
02

30/06/2021 -
21:50:57

TS SHARA TS SHARA 32 1.424,50 45.584,00 Sim

ANJOS ANJOS LTDA -
EPP

06.069.753/0001-
30

30/06/2021 -
22:49:23

SMS SMS 32 1.424,50 45.584,00 Sim

A C SILVA COMERCIO
DE GENEROS EIRELI

39.326.153/0001-
69

01/07/2021 -
00:41:41

EASY WAY RAGTECH 32 1.399,00 44.768,00 Sim



A autenticidade do documento pode ser verificada no site http://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 20/09/2021 às 16:54:32.
Código verificador: 13D75D

Página 51 de 423

0068 - NOBREAK DE 600 VA
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

COSTA SIMAO LTDA 09.138.830/0001-
54

30/06/2021 -
14:15:57

NOBREAK SMS
STATION II 600VA
4 TOMADAS 2

SMS 25 980,00 24.500,00 Sim

TH COMERCIO DE
MOVEIS EIRELI

30.317.183/0001-
34

30/06/2021 -
15:36:40

NOBREAK TS SHARA/ TS
SHARA

25 1.000,00 25.000,00 Sim

Sentinela do Vale
Comercial Eireli

29.843.035/0001-
74

30/06/2021 -
18:04:11

tsshara tsshara 25 800,00 20.000,00 Sim

Bom Bons e
Descartáveis Eireli

01.580.769/0001-
99

30/06/2021 -
21:24:03

TSHARA TSHARA 25 732,00 18.300,00 Sim

MIDIA SEGURANÇA
ELETRONICA EIRELI -
ME

27.025.802/0001-
02

30/06/2021 -
21:51:33

TS SHARA TS SHARA 25 648,00 16.200,00 Sim

ANJOS ANJOS LTDA -
EPP

06.069.753/0001-
30

30/06/2021 -
22:49:23

SMS SMS 25 648,00 16.200,00 Sim

A C SILVA COMERCIO
DE GENEROS EIRELI

39.326.153/0001-
69

01/07/2021 -
00:41:48

SAVE HOME RAGTECH 25 639,00 15.975,00 Sim

0069 - NOBREAK DE 700 VA
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

COSTA SIMAO LTDA 09.138.830/0001-
54

30/06/2021 -
14:16:29

NOBREAK TS
SHARA
POWERUPS
700VA 6 TOMADA

TS SHARA 25 1.100,00 27.500,00 Sim

TH COMERCIO DE
MOVEIS EIRELI

30.317.183/0001-
34

30/06/2021 -
15:37:22

NOBREAK TS SHARA/ TS
SHARA

25 1.000,00 25.000,00 Sim

Sentinela do Vale
Comercial Eireli

29.843.035/0001-
74

30/06/2021 -
18:04:31

tsshara tsshara 25 1.000,00 25.000,00 Sim

Bom Bons e
Descartáveis Eireli

01.580.769/0001-
99

30/06/2021 -
21:24:18

TSHARA TSHARA 25 838,80 20.970,00 Sim

MIDIA SEGURANÇA
ELETRONICA EIRELI -
ME

27.025.802/0001-
02

30/06/2021 -
21:52:15

TS SHARA TS SHARA 25 749,50 18.737,50 Sim

ANJOS ANJOS LTDA -
EPP

06.069.753/0001-
30

30/06/2021 -
22:49:23

SMS SMS 25 749,50 18.737,50 Sim

A C SILVA COMERCIO
DE GENEROS EIRELI

39.326.153/0001-
69

01/07/2021 -
00:41:55

EASY WAY RAGTECH 25 729,00 18.225,00 Sim

0070 - NOTEBOOK, PROCESSADOR NO MINIMO INTEL CORE I3
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

TECHNO
IMPORTACAO E
EXPORTACAO DE
ELETRONICOS LTDA

41.011.821/0001-
00

30/06/2021 -
10:43:39

Motiom Positivo 62 4.000,00 248.000,00 Sim

COSTA SIMAO LTDA 09.138.830/0001-
54

30/06/2021 -
14:17:12

"NOTEBOOK
COMPAQ
PRESARIO I3
W10 4GB 120

COMPAQ 62 4.250,00 263.500,00 Sim

SANTANA E SOUZA
DISTRIBUIDORA E
COMERCIO DE
MOVEIS EIRELI

34.390.049/0001-
10

30/06/2021 -
15:02:29

IDEAPAD3I LENOVO 62 3.802,00 235.724,00 Sim

TH COMERCIO DE
MOVEIS EIRELI

30.317.183/0001-
34

30/06/2021 -
15:38:55

NOTEBOOK POSITIVO/POSITIVO 62 5.000,00 310.000,00 Sim

TIAGO PIZZATTO 37.090.234/0001-
87

30/06/2021 -
15:41:04

Motion I341TBi Positivo 62 4.800,00 297.600,00 Sim

Bom Bons e
Descartáveis Eireli

01.580.769/0001-
99

30/06/2021 -
21:24:39

POSITIVO POSITIVO/MOTIONS341 62 4.092,00 253.704,00 Sim

MIDIA SEGURANÇA
ELETRONICA EIRELI -
ME

27.025.802/0001-
02

30/06/2021 -
21:53:01

ACER ACER 62 3.802,00 235.724,00 Sim

ANJOS ANJOS LTDA -
EPP

06.069.753/0001-
30

30/06/2021 -
22:49:23

DELL DELL 62 3.802,00 235.724,00 Sim

A C SILVA COMERCIO
DE GENEROS EIRELI

39.326.153/0001-
69

01/07/2021 -
00:42:04

ideaped s145 LENOVO 62 3.780,00 234.360,00 Sim

0071 - PROJETOR MULTIMÍDIA (DATA SHOW)
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006
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COSTA SIMAO LTDA 09.138.830/0001-
54

30/06/2021 -
14:17:59

PROJETOR
BENQ MS550
3600 LUMENS -
800X60

BENQ 35 4.950,00 173.250,00 Sim

SANTANA E SOUZA
DISTRIBUIDORA E
COMERCIO DE
MOVEIS EIRELI

34.390.049/0001-
10

30/06/2021 -
15:03:14

MS531 BENQ 35 3.850,00 134.750,00 Sim

Bom Bons e
Descartáveis Eireli

01.580.769/0001-
99

30/06/2021 -
21:25:10

TOMATO TOMATO/SUPER
11A

35 3.360,00 117.600,00 Sim

MIDIA SEGURANÇA
ELETRONICA EIRELI -
ME

27.025.802/0001-
02

30/06/2021 -
21:53:45

LOJA FLYGON LOJA FLYGON 35 3.850,00 134.750,00 Sim

ANJOS ANJOS LTDA -
EPP

06.069.753/0001-
30

30/06/2021 -
22:49:23

BENQ BENQ 35 3.850,00 134.750,00 Sim

A C SILVA COMERCIO
DE GENEROS EIRELI

39.326.153/0001-
69

01/07/2021 -
00:44:46

mrp-2003 Tomate 35 3.830,00 134.050,00 Sim

0072 - QUADRO BRANCO 200X120 Confeccionado em base de MDF e sobreposto por laminado EM lamínico de alta qualidade
com moldura de alumínio, Fácil de apagar a seco com pano macio ou apagador de quadro branco Quadro confeccionado em
MDF 9mm, sobreposto por laminado melamínico (Fórmica ou Pertech) Moldura em alumínio nas cores Anodizado (Fosco),
Branco ou Preto Espessura da moldura 15mm Lateral e 25mm de frente, Pode ser fixado na Horizontal ou Vertical Acompanha kit
para instalação e suporte em alumínio para marcador e apagador de 20 a 50cm de acordo com o comprimento do
quadroDimensão do quadriculado 5cm x 5cm
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

SANTANA E SOUZA
DISTRIBUIDORA E
COMERCIO DE
MOVEIS EIRELI

34.390.049/0001-
10

30/06/2021 -
15:03:53

BRANCO LISO LOUSATEC 35 840,00 29.400,00 Sim

TH COMERCIO DE
MOVEIS EIRELI

30.317.183/0001-
34

30/06/2021 -
15:39:58

QUADRO
BRANCO

TECH MOVEIS/
TECH MOVEIS

35 1.000,00 35.000,00 Sim

Multi Quadros e Vidros
Ltda

03.961.467/0001-
96

30/06/2021 -
17:04:43

Multi Quadros/MQ-
20

Multi Quadros/MQ-
20

35 900,00 31.500,00 Sim

Bom Bons e
Descartáveis Eireli

01.580.769/0001-
99

30/06/2021 -
21:25:29

CORTIARTE CORTIARTE 35 576,00 20.160,00 Sim

MIDIA SEGURANÇA
ELETRONICA EIRELI -
ME

27.025.802/0001-
02

30/06/2021 -
21:54:21

STALO STALO 35 840,00 29.400,00 Sim

ANJOS ANJOS LTDA -
EPP

06.069.753/0001-
30

30/06/2021 -
22:49:23

DELLO DELLO 35 840,00 29.400,00 Sim

A C SILVA COMERCIO
DE GENEROS EIRELI

39.326.153/0001-
69

01/07/2021 -
00:44:30

200x120 CORTIART 35 810,00 28.350,00 Sim

0073 - QUADRO BRANCO 150X120 Confeccionado em base de MDF e sobreposto por laminado melamínico de alta qualidade
com moldura de alumínio, Fácil de apagar a seco com pano macio ou apagador de quadro branco Quadro confeccionado em
MDF 9mm, sobreposto por laminado melamínico (Fórmica ou Pertech) Moldura em alumínio nas cores Anodizado (Fosco),
Branco ou Preto Espessura da moldura 15mm Lateral e 25mm de frentePode ser fixado na Horizontal ou Vertical Acompanha kit
para instalação e suporte em alumínio para marcador e apagador de 20 a 50cm de acordo com o comprimento do
quadroDimensão do quadriculado 5cm x 5cm
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

SANTANA E SOUZA
DISTRIBUIDORA E
COMERCIO DE
MOVEIS EIRELI

34.390.049/0001-
10

30/06/2021 -
15:04:39

5106 SOUZA 19 575,00 10.925,00 Sim

TH COMERCIO DE
MOVEIS EIRELI

30.317.183/0001-
34

30/06/2021 -
15:40:38

QUADRO
BRANCO

TECH MOVEIS/
TECH MOVEIS

19 600,00 11.400,00 Sim

Multi Quadros e Vidros
Ltda

03.961.467/0001-
96

30/06/2021 -
17:04:57

Multi Quadros/MQ-
20

Multi Quadros/MQ-
20

19 650,00 12.350,00 Sim

Bom Bons e
Descartáveis Eireli

01.580.769/0001-
99

30/06/2021 -
21:25:45

CORTIARTE CORTIARTE 19 345,60 6.566,40 Sim

MIDIA SEGURANÇA
ELETRONICA EIRELI -
ME

27.025.802/0001-
02

30/06/2021 -
21:55:02

STALO STALO 19 575,00 10.925,00 Sim

ANJOS ANJOS LTDA -
EPP

06.069.753/0001-
30

30/06/2021 -
22:49:23

DELLO DELLO 19 575,00 10.925,00 Sim

A C SILVA COMERCIO
DE GENEROS EIRELI

39.326.153/0001-
69

01/07/2021 -
00:44:15

150x120 cortiarte 19 550,00 10.450,00 Sim

0074 - ROÇADEIRA PROFISSONAL Cilindrada 63 cc Tempos do motor2
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006
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L CARVALHO
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI

20.991.432/0001-
19

30/06/2021 -
09:45:28

tcb63 toyama 39 3.500,00 136.500,00 Sim

COSTA SIMAO LTDA 09.138.830/0001-
54

30/06/2021 -
14:19:02

ROÇADEIRA
PROFISSIONAL À
GASOLINA 2
TEMP

TOYAMA 39 3.420,00 133.380,00 Sim

Sentinela do Vale
Comercial Eireli

29.843.035/0001-
74

30/06/2021 -
18:05:01

toyama toyama 39 3.000,00 117.000,00 Sim

Bom Bons e
Descartáveis Eireli

01.580.769/0001-
99

30/06/2021 -
21:26:05

NAKASAKI NAKASAKI/1E40F 39 2.496,00 97.344,00 Sim

MIDIA SEGURANÇA
ELETRONICA EIRELI -
ME

27.025.802/0001-
02

30/06/2021 -
21:55:47

NAKASAKI/SIGATOOLSNAKASAKI/SIGATOOLS 39 3.400,00 132.600,00 Sim

ANJOS ANJOS LTDA -
EPP

06.069.753/0001-
30

30/06/2021 -
22:49:23

TOYAMA TOYAMA 39 3.400,00 132.600,00 Sim

A C SILVA COMERCIO
DE GENEROS EIRELI

39.326.153/0001-
69

01/07/2021 -
00:44:02

TR-BC620 Thorq 39 3.350,00 130.650,00 Sim

0075 - REFRIGERADOR/GELADEIRA 240L Tipo 1 porta Capacidade útil 240,00 litros Capacidade do refrigerador 214 litros
Capacidade do freezer 26 litros Capacidade total (litros) 240 litros Controle de temperatura Externo Frost free Não Cor Branco
Puxadores Ergonômico Iluminação interna Sim Porta ovos Sim Porta latas Sim Gavetão para legumes Sim, Gaveta extra fria Sim
Pés Dianteiros niveladores e traseiros com sistema de rodízios Voltagem 110V ou 220V Classificação Energética A Consumo de
energia 23,7 kW/h Peso 39,50 kg Largura 55,00 cm Altura 141,60 cm Profundidade 61,30 cm
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

SANTANA E SOUZA
DISTRIBUIDORA E
COMERCIO DE
MOVEIS EIRELI

34.390.049/0001-
10

30/06/2021 -
15:05:15

ROC31 ESMALTEC 4 2.337,50 9.350,00 Sim

Bom Bons e
Descartáveis Eireli

01.580.769/0001-
99

30/06/2021 -
21:26:25

ELETROLUX ELETROLUX/RE31 4 2.445,60 9.782,40 Sim

MIDIA SEGURANÇA
ELETRONICA EIRELI -
ME

27.025.802/0001-
02

30/06/2021 -
21:56:31

ELECTROLUX ELECTROLUX 4 2.337,50 9.350,00 Sim

ANJOS ANJOS LTDA -
EPP

06.069.753/0001-
30

30/06/2021 -
22:49:23

ESMALTEC ESMALTEC 4 2.337,50 9.350,00 Sim

A C SILVA COMERCIO
DE GENEROS EIRELI

39.326.153/0001-
69

01/07/2021 -
00:43:47

RE31 Electrolux 4 2.300,00 9.200,00 Sim

0076 - SCANNER DE MESA, RESOLUÇÃO DE DIGITALIZAÇÃO POR HARDWARE ATÉ 1200 X 1200 DPI, RESOLUÇÃO DE
DIGITALIZAÇÃO ÓPTICA ATÉ 1200 DPI, PROFUNDIDADE DE BITS 48 BITS, DIGITALIZAÇÃO TAMANHO MÁXIMO DE
DIGITALIZAÇÃO 216 X 297 MM, TIPO DE DIGITALIZAÇÃO DE MESA NÍVEIS ESCALA DE CINZA 256 NÍVEIS DE CINZA
DIGITALIZAÇÃO EM CORES SIM MODO DE VISUALIZAÇÃO PRÉVIA ATÉ 10 SEGUNDOS, CONECTIVIDADE,
CONECTIVIDADE PADRÃO USB, PORTAS E/S EXTERNAS 1 USB
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

Bom Bons e
Descartáveis Eireli

01.580.769/0001-
99

30/06/2021 -
21:26:46

FUJITSU FUJITSU-EKO20 10 2.496,00 24.960,00 Sim

MIDIA SEGURANÇA
ELETRONICA EIRELI -
ME

27.025.802/0001-
02

30/06/2021 -
21:57:03

CANON CANON 10 2.555,50 25.555,00 Sim

ANJOS ANJOS LTDA -
EPP

06.069.753/0001-
30

30/06/2021 -
22:49:23

BROTHER BROTHER 10 2.555,50 25.555,00 Sim

A C SILVA COMERCIO
DE GENEROS EIRELI

39.326.153/0001-
69

01/07/2021 -
00:43:33

ES-400 epson 10 2.500,00 25.000,00 Sim

0077 - "TELA DE PROJEÇÃO RETRATIL Polegadas 100"" (4 3) e 92"" (16 9),Formato 4 3 (100"") e 16 9 (92"") ,Cor das bordas
Preta Cor do produto Branca,Voltagem 110V,Consumo (em funcionamento) 25W (poderá utilizar um conversor simples para
220V) Acompanha controle remoto com fio e sem fio ,Cor da área de projeção Branca ,Tecido Matte White (verso preto) Medidas
da área de projeção 203 (C) x 152 (A) cm ,Medidas do produto 225 (C) x 8 (A) x 7,8 (L) cm,Medidas da caixa 230 (C) x 12 (A) x
13,5 (L) cm ,Peso do produto 7 Kg, Peso da embalagem 7,8 Kgs ,Garantia 1 ano"
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

Bom Bons e
Descartáveis Eireli

01.580.769/0001-
99

30/06/2021 -
21:27:02

MASTER MASTER 17 1.075,20 18.278,40 Sim

ANJOS ANJOS LTDA -
EPP

06.069.753/0001-
30

30/06/2021 -
22:49:23

VMA VMA 17 975,00 16.575,00 Sim

A C SILVA COMERCIO
DE GENEROS EIRELI

39.326.153/0001-
69

01/07/2021 -
00:43:19

mrp-1013 Tomate 17 970,00 16.490,00 Sim

0078 - VENTILADOR DE PAREDE, 03 VELOCIDADES, OSCILAÇÃO, 90º MOTOR TURBO DE ALTA POTÊNCIA, 110V,
DIMENSÕES 60 CM
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Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC
123/2006

HIGOR MARTINS
PEGORARO
07700858730

41.722.633/0001-
90

24/06/2021 -
10:50:35

PAREDE VENT NEW 25 578,00 14.450,00 Sim

MV ELETRONICOS
EIRELI - ME

27.895.281/0001-
44

28/06/2021 -
17:08:28

vop 60 comercial VENTISOL 25 267,15 6.678,75 Sim

COSTA SIMAO LTDA 09.138.830/0001-
54

30/06/2021 -
14:19:43

VENTILADOR DE
PAREDE
VENTISOL GR
60CM 3

VENTISOL 25 380,00 9.500,00 Sim

Sentinela do Vale
Comercial Eireli

29.843.035/0001-
74

30/06/2021 -
18:05:33

VENTISOL VENTISOL 25 350,00 8.750,00 Sim

Bom Bons e
Descartáveis Eireli

01.580.769/0001-
99

30/06/2021 -
21:27:17

VENTNEW VENTNEW 25 316,80 7.920,00 Sim

ANJOS ANJOS LTDA -
EPP

06.069.753/0001-
30

30/06/2021 -
22:49:22

VENTISOL VENTISOL 25 379,50 9.487,50 Sim

A C SILVA COMERCIO
DE GENEROS EIRELI

39.326.153/0001-
69

01/07/2021 -
00:43:08

92.50.603 ventisol 25 375,00 9.375,00 Sim

0079 - VENTILADOR DE TETO 03 VELOCIDADES SEM LUMINÁRIA MATERIAL PBT, POLIPROPILENO, POLICARBONATO,
METAIS E VIDRO FUNÇÃO VENTILAÇÃO E OSCILAÇÃO VELOCIDADES 03 (BAIXA, MÉDIA E ALTA) MODELO VENTILADOR
DE TETO QUANTIDADE DE HÉLICES 03 TIPO DE ACIONAMENTO ATRAVÉS DO CONTROLE DE PAREDE INCLUSO NO
PRODUTO ALIMENTAÇÃO 110 VOLTS POTÊNCIA CONSUMIDA PELO MOTOR 90 WATTS ROTAÇÃO 410 RPM PESO
APROX DO PRODUTO 3,7 KG DIÂMETRO DA HÉLICE 102 CM DIMENSÕES APROX DO PRODUTO (L X A X P) 40 X 102 CM
GARANTIA 02 ANOS
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

COSTA SIMAO LTDA 09.138.830/0001-
54

30/06/2021 -
14:20:39

VENTILADOR
TETO
COMERCIAL
BRANCO 130W
VE

VENTISOL 29 320,00 9.280,00 Sim

Bom Bons e
Descartáveis Eireli

01.580.769/0001-
99

30/06/2021 -
21:27:43

VENTNEW VENTNEW 29 345,60 10.022,40 Sim

ANJOS ANJOS LTDA -
EPP

06.069.753/0001-
30

30/06/2021 -
22:49:22

LORENSAID LORENSAID 29 459,50 13.325,50 Sim

A C SILVA COMERCIO
DE GENEROS EIRELI

39.326.153/0001-
69

01/07/2021 -
00:42:50

premium ventisol 29 450,00 13.050,00 Sim

0080 - PANELA DE PRESSÃO INDUSTRIAL 20L com 4 sistemas de segurança para sua completa tranquilidade no processo de
cozimento do alimento, além do fechamento externo Também vale ressaltar as alças em baquelite que não aquecem
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

HIGOR MARTINS
PEGORARO
07700858730

41.722.633/0001-
90

24/06/2021 -
10:51:03

1227 0 ABC 22 1.054,00 23.188,00 Sim

COSTA SIMAO LTDA 09.138.830/0001-
54

30/06/2021 -
14:21:46

PANELA DE
PRESSÃO
PROFISSIONAL
ETERNA 20

NIGRO 22 1.080,00 23.760,00 Sim

Bom Bons e
Descartáveis Eireli

01.580.769/0001-
99

30/06/2021 -
21:27:56

EIRILAR EIRILAR 22 585,60 12.883,20 Sim

ANJOS ANJOS LTDA -
EPP

06.069.753/0001-
30

30/06/2021 -
22:49:22

ABC ABC 22 774,50 17.039,00 Sim

JACILENE PEREIRA
GOMES

26.885.935/0001-
96

01/07/2021 -
00:11:08

ARTINOX ARTINOX IND.
METALURRGICA
LTDA

22 750,00 16.500,00 Sim

0081 - TACHO ESMALTADO 4L Esmalte branco por dentro e preto por fora, Produto 100% atóxico Cozinha até 30% mais
rápido,• Máxima inibição á proliferação de germes e bactérias Tacho 14 polegadas MEDIDAS APROXIMADAMENTE Boca 36cm
Fundo 17cm Altura 7cm
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

ANJOS ANJOS LTDA -
EPP

06.069.753/0001-
30

30/06/2021 -
22:49:22

ABC ABC 20 90,00 1.800,00 Sim

JACILENE PEREIRA
GOMES

26.885.935/0001-
96

01/07/2021 -
00:12:17

MARCOLA ALUMINIO
MARCOLA IND.
BRASILEIRA

20 89,00 1.780,00 Sim

0082 - Caldeirão Alumínio 7Litros
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006
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Bom Bons e
Descartáveis Eireli

01.580.769/0001-
99

30/06/2021 -
21:28:48

PISA PISA-N26 15 105,60 1.584,00 Sim

ANJOS ANJOS LTDA -
EPP

06.069.753/0001-
30

30/06/2021 -
22:49:21

ABC ABC 15 146,00 2.190,00 Sim

JACILENE PEREIRA
GOMES

26.885.935/0001-
96

01/07/2021 -
00:16:19

MARCOLA ALUMINIO
MARCOLA IND.
BRASILEIRA

15 140,00 2.100,00 Sim

0083 - Caldeirão Alumínio 12 Litros
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

Bom Bons e
Descartáveis Eireli

01.580.769/0001-
99

30/06/2021 -
21:28:36

PISA PISA-N28 18 225,60 4.060,80 Sim

ANJOS ANJOS LTDA -
EPP

06.069.753/0001-
30

30/06/2021 -
22:49:21

ABC ABC 18 246,50 4.437,00 Sim

JACILENE PEREIRA
GOMES

26.885.935/0001-
96

01/07/2021 -
00:16:42

MARCOLA ALUMINIO
MARCOLA IND.
BRASILEIRA

18 260,00 4.680,00 Sim

0084 - PENLA TIPO CAÇAROLA Alumínio 30 litros
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

HIGOR MARTINS
PEGORARO
07700858730

41.722.633/0001-
90

24/06/2021 -
10:52:55

618 7 ABC 22 167,60 3.687,20 Sim

Bom Bons e
Descartáveis Eireli

01.580.769/0001-
99

30/06/2021 -
21:29:13

PISA PISA - N40 22 393,60 8.659,20 Sim

ANJOS ANJOS LTDA -
EPP

06.069.753/0001-
30

30/06/2021 -
22:49:21

ABC ABC 22 535,00 11.770,00 Sim

JACILENE PEREIRA
GOMES

26.885.935/0001-
96

01/07/2021 -
00:17:18

MARCOLA ALUMINIO
MARCOLA IND.
BRASILEIRA

22 530,00 11.660,00 Sim

0085 - PENLA TIPO CAÇAROLA Alumínio 50 litros
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

HIGOR MARTINS
PEGORARO
07700858730

41.722.633/0001-
90

24/06/2021 -
10:53:26

639 2 ABC 20 515,94 10.318,80 Sim

Bom Bons e
Descartáveis Eireli

01.580.769/0001-
99

30/06/2021 -
21:29:33

PISA PISA - N50 20 583,20 11.664,00 Sim

ANJOS ANJOS LTDA -
EPP

06.069.753/0001-
30

30/06/2021 -
22:49:21

ABC ABC 20 640,00 12.800,00 Sim

JACILENE PEREIRA
GOMES

26.885.935/0001-
96

01/07/2021 -
00:18:00

MARCOLA ALUMINIO
MARCOLA IND.
BRASILEIRA

20 620,00 12.400,00 Sim

0086 - PANELA TIPO CAÇAROLA Alumínio 100 litros
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

Bom Bons e
Descartáveis Eireli

01.580.769/0001-
99

30/06/2021 -
21:29:56

ABC ABC - N60 19 897,60 17.054,40 Sim

ANJOS ANJOS LTDA -
EPP

06.069.753/0001-
30

30/06/2021 -
22:49:21

ABC ABC 19 840,00 15.960,00 Sim

JACILENE PEREIRA
GOMES

26.885.935/0001-
96

01/07/2021 -
00:18:37

MARCOLA ALUMINIO
MARCOLA IND.
BRASILEIRA

19 830,00 15.770,00 Sim

0087 - FRIGIDEIRA DE AUMINIO Nº 26 cabo de Baquelite Medidas (Aproximadas)Altura 5 cm, Diâmetro (interno) 26,50 cm
espessura 1,70 mm, Capacidade 2 200 ml
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

HIGOR MARTINS
PEGORARO
07700858730

41.722.633/0001-
90

24/06/2021 -
10:54:01

1156 3 ABC 16 130,92 2.094,72 Sim

Bom Bons e
Descartáveis Eireli

01.580.769/0001-
99

30/06/2021 -
21:30:10

ABC ABC 16 88,80 1.420,80 Sim

ANJOS ANJOS LTDA -
EPP

06.069.753/0001-
30

30/06/2021 -
22:49:21

ABC ABC 16 95,00 1.520,00 Sim

JACILENE PEREIRA
GOMES

26.885.935/0001-
96

01/07/2021 -
00:19:37

ARTINOX ARTINOX IND.
METALURGICA
LTDA

16 94,00 1.504,00 Sim
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0088 - FRIGIDEIRA DE AUMINIO Nº 28 cabo de BaqueliteMedidas (Aproximadas)Altura 5,40 cm,Diâmetro (interno) 28 cm
espessura 1,70 mm, Capacidade 2 700 ml
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

HIGOR MARTINS
PEGORARO
07700858730

41.722.633/0001-
90

24/06/2021 -
10:54:28

1159 4 ABC 11 139,80 1.537,80 Sim

Bom Bons e
Descartáveis Eireli

01.580.769/0001-
99

30/06/2021 -
21:30:28

ABC ABC 11 141,60 1.557,60 Sim

ANJOS ANJOS LTDA -
EPP

06.069.753/0001-
30

30/06/2021 -
22:49:21

ABC ABC 11 160,00 1.760,00 Sim

JACILENE PEREIRA
GOMES

26.885.935/0001-
96

01/07/2021 -
00:20:17

ARTINOX ARTINOX IND.
METALURGICA
LTDA

11 159,00 1.749,00 Sim

0089 - Escorredor Industrial P/ Arroz, Macarrão E Afins (5 Litros) MEDIDAS APROXIMADAMENTE Diâmetro da boca 30,0
cm,ltura 16,5 cm,Diâmetro da base 18,5 cm, Capacidade 5,00 L,Peso vazio 0,50 Kg
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

HIGOR MARTINS
PEGORARO
07700858730

41.722.633/0001-
90

24/06/2021 -
10:54:54

234 9 ABC 15 146,66 2.199,90 Sim

Bom Bons e
Descartáveis Eireli

01.580.769/0001-
99

30/06/2021 -
21:30:47

ABC ABC 15 132,00 1.980,00 Sim

ANJOS ANJOS LTDA -
EPP

06.069.753/0001-
30

30/06/2021 -
22:49:21

ABC ABC 15 137,00 2.055,00 Sim

JACILENE PEREIRA
GOMES

26.885.935/0001-
96

01/07/2021 -
00:20:56

MARCOLA ALUMINIO
MARCOLA IND.
BRASILEIRA

15 135,00 2.025,00 Sim

0090 - Escorredor Grande De Macarrão Aluminio 25L MEDIDAS APROXIMADAMENTE Altura 24 cm, Diâmetro 50 cm Espessura
1,20 mmCapacidade 25 Litro
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

HIGOR MARTINS
PEGORARO
07700858730

41.722.633/0001-
90

24/06/2021 -
10:55:27

386 4 ABC 15 354,44 5.316,60 Sim

Bom Bons e
Descartáveis Eireli

01.580.769/0001-
99

30/06/2021 -
21:31:04

ABC ABC 15 201,60 3.024,00 Sim

ANJOS ANJOS LTDA -
EPP

06.069.753/0001-
30

30/06/2021 -
22:49:21

ABC ABC 15 201,00 3.015,00 Sim

0091 - BACIA EM INOX 30 CM Material 100% Aço Inox Medidas do produto 30,5 x 30,5 x 8 Cm (C x L x A) Bordas 1 cm
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

HIGOR MARTINS
PEGORARO
07700858730

41.722.633/0001-
90

24/06/2021 -
10:56:53

088 8 ABC 30 29,40 882,00 Sim

Bom Bons e
Descartáveis Eireli

01.580.769/0001-
99

30/06/2021 -
21:31:31

BRINOX BRINOX 30 144,00 4.320,00 Sim

ANJOS ANJOS LTDA -
EPP

06.069.753/0001-
30

30/06/2021 -
22:49:21

ABC ABC 30 133,00 3.990,00 Sim

0092 - BACIA INOX 50 CM Material 100% Aço Inox MEDIDAS APROXIMADAS Diâmetro da boca 49,0 cm, Altura 12,0 cm,
Diâmetro da base 26,0 cm, Capacidade 13,30L
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

HIGOR MARTINS
PEGORARO
07700858730

41.722.633/0001-
90

24/06/2021 -
10:57:24

100 7 ABC 15 83,06 1.245,90 Sim

Bom Bons e
Descartáveis Eireli

01.580.769/0001-
99

30/06/2021 -
21:31:42

BRINOX BRINOX 15 192,00 2.880,00 Sim

ANJOS ANJOS LTDA -
EPP

06.069.753/0001-
30

30/06/2021 -
22:49:21

ABC ABC 15 165,00 2.475,00 Sim

0093 - BACIA INOX 60CM Material 100% Aço Inox MEDIDAS APROXIMADAS Diâmetro 60 cm, Altura 13 cm CAPACIADE 18l
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

HIGOR MARTINS
PEGORARO
07700858730

41.722.633/0001-
90

24/06/2021 -
10:57:46

106 9 ABC 8 141,40 1.131,20 Sim
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Bom Bons e
Descartáveis Eireli

01.580.769/0001-
99

30/06/2021 -
21:31:53

BRINOX BRINOX 8 276,00 2.208,00 Sim

ANJOS ANJOS LTDA -
EPP

06.069.753/0001-
30

30/06/2021 -
22:49:21

ABC ABC 8 233,00 1.864,00 Sim

0094 - ASSADEIRA REDONDA 30 CM EM ALUMINIO (Comprimento x Largura x Altura) 30 x 30 x 6 cm 2,5 L
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

HIGOR MARTINS
PEGORARO
07700858730

41.722.633/0001-
90

24/06/2021 -
10:58:08

376 6 ABC 15 80,28 1.204,20 Sim

Bom Bons e
Descartáveis Eireli

01.580.769/0001-
99

30/06/2021 -
21:32:04

ABC ABC 15 50,40 756,00 Sim

ANJOS ANJOS LTDA -
EPP

06.069.753/0001-
30

30/06/2021 -
22:49:21

ABC ABC 15 45,00 675,00 Sim

JACILENE PEREIRA
GOMES

26.885.935/0001-
96

01/07/2021 -
00:22:31

MARCOLA ALUMINIO
MARCOLA IND.
BRASILEIRA

15 44,00 660,00 Sim

0095 - ASSADEIRA REDONDA 40 CM EM ALUMINIO
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

Bom Bons e
Descartáveis Eireli

01.580.769/0001-
99

30/06/2021 -
21:32:15

ABC ABC 15 81,60 1.224,00 Sim

ANJOS ANJOS LTDA -
EPP

06.069.753/0001-
30

30/06/2021 -
22:49:21

ABC ABC 15 85,00 1.275,00 Sim

JACILENE PEREIRA
GOMES

26.885.935/0001-
96

01/07/2021 -
00:23:05

MARCOLA ALUMINIO
MARCOLA IND.
BRASILEIRA

15 85,00 1.275,00 Sim

0096 - ASSADEIRA REDONDA 50 CM EM ALUMINIO
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

Bom Bons e
Descartáveis Eireli

01.580.769/0001-
99

30/06/2021 -
21:32:27

ABC ABC 15 91,20 1.368,00 Sim

ANJOS ANJOS LTDA -
EPP

06.069.753/0001-
30

30/06/2021 -
22:49:21

ABC ABC 15 112,00 1.680,00 Sim

JACILENE PEREIRA
GOMES

26.885.935/0001-
96

01/07/2021 -
00:23:51

MARCOLA ALUMINIO
MARCOLA IND.
BRASILEIRA

15 110,00 1.650,00 Sim

0097 - Assadeira Redonda Alta 40 Cm 11,3 L
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

Bom Bons e
Descartáveis Eireli

01.580.769/0001-
99

30/06/2021 -
21:32:44

ABC ABC 13 48,00 624,00 Sim

ANJOS ANJOS LTDA -
EPP

06.069.753/0001-
30

30/06/2021 -
22:49:21

ABC ABC 13 45,00 585,00 Sim

JACILENE PEREIRA
GOMES

26.885.935/0001-
96

01/07/2021 -
00:24:37

ARTINOX ARTINOX IND.
METALURGICA
LTDA

13 44,00 572,00 Sim

0098 - ASSADEIRA RETANGULAR N 04 EM ALUMINIO 39 Centímetros de Comprimento X 27 Largura X 6 Altura
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

HIGOR MARTINS
PEGORARO
07700858730

41.722.633/0001-
90

24/06/2021 -
10:58:56

626 2 ABC 14 61,98 867,72 Sim

Bom Bons e
Descartáveis Eireli

01.580.769/0001-
99

30/06/2021 -
21:33:03

ABC ABC 14 69,60 974,40 Sim

ANJOS ANJOS LTDA -
EPP

06.069.753/0001-
30

30/06/2021 -
22:49:20

ABC ABC 14 70,00 980,00 Sim

JACILENE PEREIRA
GOMES

26.885.935/0001-
96

01/07/2021 -
00:25:18

MARCOLA ALUMINIO
MARCOLA IND.
BRASILEIRA

14 69,00 966,00 Sim

0099 - ASSADEIRA RETANGULAR N 05 EM ALUMINIO 39 Centímetros de (Comprimento x Largura x Altura) 46 x 34 x 6 cm
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006
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HIGOR MARTINS
PEGORARO
07700858730

41.722.633/0001-
90

24/06/2021 -
10:59:24

274 5 ABC 14 82,44 1.154,16 Sim

Bom Bons e
Descartáveis Eireli

01.580.769/0001-
99

30/06/2021 -
21:33:23

ABC ABC 14 103,20 1.444,80 Sim

ANJOS ANJOS LTDA -
EPP

06.069.753/0001-
30

30/06/2021 -
22:49:20

ABC ABC 14 98,00 1.372,00 Sim

JACILENE PEREIRA
GOMES

26.885.935/0001-
96

01/07/2021 -
00:26:02

MARCOLA ALUMINIO
MARCOLA IND.
BRASILEIRA

14 97,00 1.358,00 Sim

0100 - ASSADEITA RETANGULAR C/ ALÇA 60x40 Cm EM ALUMINIO
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

HIGOR MARTINS
PEGORARO
07700858730

41.722.633/0001-
90

24/06/2021 -
10:59:49

571 5 ABC 12 327,00 3.924,00 Sim

Bom Bons e
Descartáveis Eireli

01.580.769/0001-
99

30/06/2021 -
21:33:39

ABC ABC 12 115,20 1.382,40 Sim

ANJOS ANJOS LTDA -
EPP

06.069.753/0001-
30

30/06/2021 -
22:49:20

ABC ABC 12 112,00 1.344,00 Sim

0101 - FORMA COM FURO NO MEIO GRANDE MEDIDAS Diâmetro 36 cm ,Altura13 cm,Capacidade 8,9 L
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

HIGOR MARTINS
PEGORARO
07700858730

41.722.633/0001-
90

24/06/2021 -
11:00:37

788 7 ABC 14 129,68 1.815,52 Sim

Bom Bons e
Descartáveis Eireli

01.580.769/0001-
99

30/06/2021 -
21:33:53

PISA PISA 14 132,00 1.848,00 Sim

ANJOS ANJOS LTDA -
EPP

06.069.753/0001-
30

30/06/2021 -
22:49:20

ABC ABC 14 135,00 1.890,00 Sim

JACILENE PEREIRA
GOMES

26.885.935/0001-
96

01/07/2021 -
00:28:03

MARCOLA ALUMINIO
MARCOLA IND.
BRASILEIRA

14 134,00 1.876,00 Sim

0102 - FORMA COM FURO NO MEIO MÉDIO MEDIDAS Diâmetro Diâmetro24 cm Altura11 cm,Capacidade 3,4 L
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

HIGOR MARTINS
PEGORARO
07700858730

41.722.633/0001-
90

24/06/2021 -
11:01:14

781 8 ABC 14 63,28 885,92 Sim

Bom Bons e
Descartáveis Eireli

01.580.769/0001-
99

30/06/2021 -
21:34:06

PISA PISA 14 192,00 2.688,00 Sim

ANJOS ANJOS LTDA -
EPP

06.069.753/0001-
30

30/06/2021 -
22:49:20

ABC ABC 14 18,00 252,00 Sim

JACILENE PEREIRA
GOMES

26.885.935/0001-
96

01/07/2021 -
00:28:54

MARCOLA ALUMINIO
MARCOLA IND.
BRASILEIRA

14 18,00 252,00 Sim

0103 - Esteira Assadeira Pão Frances 5 Tiras Alumínio
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

ANJOS ANJOS LTDA -
EPP

06.069.753/0001-
30

30/06/2021 -
22:49:20

METAL CUBAS METAL CUBAS 9 110,00 990,00 Sim

0104 - CONCHA DE ALUMINIO N 14 57CM
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

HIGOR MARTINS
PEGORARO
07700858730

41.722.633/0001-
90

24/06/2021 -
11:02:07

287 5 ABC 15 54,64 819,60 Sim

Bom Bons e
Descartáveis Eireli

01.580.769/0001-
99

30/06/2021 -
21:34:18

ABC ABC 15 76,80 1.152,00 Sim

ANJOS ANJOS LTDA -
EPP

06.069.753/0001-
30

30/06/2021 -
22:49:20

IMECA IMECA 15 95,00 1.425,00 Sim

JACILENE PEREIRA
GOMES

26.885.935/0001-
96

01/07/2021 -
00:29:32

MARCOLA ALUMINIO
MARCOLA IND.
BRASILEIRA

15 94,00 1.410,00 Sim

0105 - GARFO DE ALUMINIO 2 DENTES 48CM
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Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC
123/2006

HIGOR MARTINS
PEGORARO
07700858730

41.722.633/0001-
90

24/06/2021 -
11:02:35

488 6 ABC 15 32,10 481,50 Sim

Bom Bons e
Descartáveis Eireli

01.580.769/0001-
99

30/06/2021 -
21:34:30

ABC ABC 15 66,00 990,00 Sim

ANJOS ANJOS LTDA -
EPP

06.069.753/0001-
30

30/06/2021 -
22:49:20

PORTE INOX PORTE INOX 15 92,00 1.380,00 Sim

JACILENE PEREIRA
GOMES

26.885.935/0001-
96

01/07/2021 -
00:30:04

MARCOLA ALUMINIO
MARCOLA IND.
BRASILEIRA

15 91,00 1.365,00 Sim

0106 - ESPUMADEIRA
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

HIGOR MARTINS
PEGORARO
07700858730

41.722.633/0001-
90

24/06/2021 -
11:03:00

290 5 ABC 13 43,76 568,88 Sim

Bom Bons e
Descartáveis Eireli

01.580.769/0001-
99

30/06/2021 -
21:34:45

ABC ABC 13 33,60 436,80 Sim

ANJOS ANJOS LTDA -
EPP

06.069.753/0001-
30

30/06/2021 -
22:49:28

TRAMONTINA TRAMONTINA 13 35,00 455,00 Sim

0107 - ESPUMADEIRA DE ALUMINIO Diâmetro 20 m,Comprimento total 79 cm,Material do cabo Alumínio,Material da
escumadeira Alumínio,Tipo de malha Grossa
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

HIGOR MARTINS
PEGORARO
07700858730

41.722.633/0001-
90

24/06/2021 -
11:03:28

296 7 ABC 11 82,44 906,84 Sim

Bom Bons e
Descartáveis Eireli

01.580.769/0001-
99

30/06/2021 -
21:34:55

ABC ABC 11 66,00 726,00 Sim

ANJOS ANJOS LTDA -
EPP

06.069.753/0001-
30

30/06/2021 -
22:49:28

ARANFACTOR ARANFACTOR 11 80,00 880,00 Sim

JACILENE PEREIRA
GOMES

26.885.935/0001-
96

01/07/2021 -
00:30:53

MARCOLA ALUMINIO
MARCOLA IND.
BRASILEIRA

11 80,00 880,00 Sim

0108 - COLHER PLANA 45CM ALUMINIO Comprimento 45 cm,Largura5,5 cm,Altura1,2 cm
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

HIGOR MARTINS
PEGORARO
07700858730

41.722.633/0001-
90

24/06/2021 -
11:03:57

339 1 ABC 14 35,46 496,44 Sim

ANJOS ANJOS LTDA -
EPP

06.069.753/0001-
30

30/06/2021 -
22:49:28

PORTE INOX PORTE INOX 14 12,00 168,00 Sim

0109 - ESPATULA DE CONFEITEIRO 40CM aterial do cabo Aço inoxidável,Material da ponta Aço inoxidável
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

ANJOS ANJOS LTDA -
EPP

06.069.753/0001-
30

30/06/2021 -
22:49:28

NZA NZA 8 45,00 360,00 Sim

0110 - CONCHA CEREAL INOX 1KG Concha para cereais Inox 1000 gramas, Ideal para cereais, alimentos e outros produtos
sólidos em casa do norte, armazém, padaria, mercado etc Material Inox
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

ANJOS ANJOS LTDA -
EPP

06.069.753/0001-
30

30/06/2021 -
22:49:28

IMECA IMECA 12 13,00 156,00 Sim

0111 - KIT ALIMENTAÇÃO DE PLÁSTICO 3 PEÇAS , CONTENDO PRATO, COPO E COLHER Material Plástico ,Caneca
Plástica de 300 Ml, Colher pequena infantil, Prato médio fundo ( 210mm )
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

L CARVALHO
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI

20.991.432/0001-
19

30/06/2021 -
09:48:10

kit alimentação kit festa 450 60,00 27.000,00 Sim

COSTA SIMAO LTDA 09.138.830/0001-
54

30/06/2021 -
14:23:00

KIT
ALIMENTAÇÃO
DE PLÁSTICO 3
PEÇAS

JAGUAR
UTILIDADES/
JAGUAR

450 32,00 14.400,00 Sim
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SANTANA E SOUZA
DISTRIBUIDORA E
COMERCIO DE
MOVEIS EIRELI

34.390.049/0001-
10

30/06/2021 -
15:06:13

KIT01PCC PLASFINO 450 45,00 20.250,00 Sim

Bom Bons e
Descartáveis Eireli

01.580.769/0001-
99

30/06/2021 -
21:35:23

ABC ABC 450 14,16 6.372,00 Sim

ANJOS ANJOS LTDA -
EPP

06.069.753/0001-
30

30/06/2021 -
22:49:27

NZA NZA 450 45,00 20.250,00 Sim

JACILENE PEREIRA
GOMES

26.885.935/0001-
96

01/07/2021 -
00:34:59

Plasútil PLASUTIL IND.
PLASTICOS LTDA

450 45,00 20.250,00 Sim

A C SILVA COMERCIO
DE GENEROS EIRELI

39.326.153/0001-
69

01/07/2021 -
00:45:27

kit merenda kit merenda 450 43,90 19.755,00 Sim

0112 - GARRAFA TÉRMICA INOX 2,5L líquido quente ou frio Mantem o calor ou frio por mais de 24 horas Material do interior Aço
inoxidável , Materiais do exterior Aço inoxidável, Conserva líquido frio por 24 h , Conserva líquido quente por 24 h Sistema de
abertura da tampa De válvula
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

COSTA SIMAO LTDA 09.138.830/0001-
54

30/06/2021 -
14:23:41

GARRAFA
TÉRMICA AÇO
INOX PRESSÃO
COM ALA

TERMOPRO 63 493,00 31.059,00 Sim

Bom Bons e
Descartáveis Eireli

01.580.769/0001-
99

30/06/2021 -
21:35:35

STEINC STEINC 63 381,60 24.040,80 Sim

ANJOS ANJOS LTDA -
EPP

06.069.753/0001-
30

30/06/2021 -
22:49:27

FREDPET FREDPET 63 367,00 23.121,00 Sim

0113 - GARRAFA TÉRMICA INOX 9,5 L TIPO BOTIJÃO COM 1 TORNEIRAS
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

COSTA SIMAO LTDA 09.138.830/0001-
54

30/06/2021 -
14:24:22

BOTIJAO
TERMICO INOX
9,5L HERCULES

HERCULES 39 486,00 18.954,00 Sim

Bom Bons e
Descartáveis Eireli

01.580.769/0001-
99

30/06/2021 -
21:35:49

HERCULES HERCULES 39 306,00 11.934,00 Sim

ANJOS ANJOS LTDA -
EPP

06.069.753/0001-
30

30/06/2021 -
22:49:27

SOPRANO SOPRANO 39 260,00 10.140,00 Sim

0114 - GARRAFA TÉRMICA INOX 12 L TIPO BOTIJÃO COM 2 TORNEIRAS possuindo 6,0 Litros em cada recipiente
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

COSTA SIMAO LTDA 09.138.830/0001-
54

30/06/2021 -
14:25:00

BOTIJÃO
TERMICO INOX
DUPLO 12
LITROS 13

HERCULES 16 1.368,00 21.888,00 Sim

Bom Bons e
Descartáveis Eireli

01.580.769/0001-
99

30/06/2021 -
21:36:02

HERCULES HERCULES 16 648,00 10.368,00 Sim

ANJOS ANJOS LTDA -
EPP

06.069.753/0001-
30

30/06/2021 -
22:49:27

UNUTERME UNUTERME 16 544,50 8.712,00 Sim

0115 - JARRA INOX 2,9L Kit para Suco C/ 2 Peças INOX Peças totalmente feitas de aço inox, por isso não soltam nenhum
resíduo nos alimentos, Colher com bojo em formato simétrico e bordas cuidadosamente arredondadas, proporcionando maior
conforto no uso
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

Bom Bons e
Descartáveis Eireli

01.580.769/0001-
99

30/06/2021 -
21:36:14

BRINOX BRINOX 20 288,00 5.760,00 Sim

ANJOS ANJOS LTDA -
EPP

06.069.753/0001-
30

30/06/2021 -
22:49:27

HAUSKRAFT HAUSKRAFT 20 270,00 5.400,00 Sim

0116 - Tábua De CORTE Placa Polietileno 60 X 40 X 10mm
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

ANJOS ANJOS LTDA -
EPP

06.069.753/0001-
30

30/06/2021 -
22:49:27

CHEFF PLAST CHEFF PLAST 36 26,00 936,00 Sim

0117 - CAIXA PLÁSTICA HORTFRUT Comprimento x Largura x Altura 56 cm x 36 cm x 31 cmMaterial Plástico
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

HIGOR MARTINS
PEGORARO
07700858730

41.722.633/0001-
90

24/06/2021 -
11:04:30

CX52PT ARQPLAST 33 75,70 2.498,10 Sim
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Bom Bons e
Descartáveis Eireli

01.580.769/0001-
99

30/06/2021 -
21:36:28

PLASVALE PLASVALE 33 86,40 2.851,20 Sim

ANJOS ANJOS LTDA -
EPP

06.069.753/0001-
30

30/06/2021 -
22:49:20

IDEA IDEA 33 85,00 2.805,00 Sim

A C SILVA COMERCIO
DE GENEROS EIRELI

39.326.153/0001-
69

01/07/2021 -
00:46:15

hortfrut plamar 33 84,00 2.772,00 Sim

0118 - CAIXA PLÁSTICA 40L DE POLIETILENO TIPO ORGANIZADOR MEDIDAS APROXIMADA MEDIDAS EXTERNAS
ALTURA 28CM, LARGURA 37CM, COMPRIMENTO 53CMMEDIDAS INTERNAS ALTURA 26,5CM, LARGURA 33CM,
COMPRIMENTO 46CM, CAPACIDADE 40 LITROS,
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

HIGOR MARTINS
PEGORARO
07700858730

41.722.633/0001-
90

24/06/2021 -
11:04:51

25603 ARQPLAST 26 67,20 1.747,20 Sim

Bom Bons e
Descartáveis Eireli

01.580.769/0001-
99

30/06/2021 -
21:36:40

PLASVALE PLASVALE 26 252,00 6.552,00 Sim

ANJOS ANJOS LTDA -
EPP

06.069.753/0001-
30

30/06/2021 -
22:49:20

MERCOPLAZA MERCOPLAZA 26 240,00 6.240,00 Sim

A C SILVA COMERCIO
DE GENEROS EIRELI

39.326.153/0001-
69

01/07/2021 -
00:46:23

40l plamar 26 238,00 6.188,00 Sim

0119 - CAIXA PLÁSTICA 20L DE POLIETILENO TIPO ORGANIZADOR 54 cm x 34 cm x 19 cm
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

HIGOR MARTINS
PEGORARO
07700858730

41.722.633/0001-
90

24/06/2021 -
11:05:17

25598 ARQPLAST 21 37,96 797,16 Sim

Bom Bons e
Descartáveis Eireli

01.580.769/0001-
99

30/06/2021 -
21:36:54

PLASVALE PLASVALE 21 144,00 3.024,00 Sim

ANJOS ANJOS LTDA -
EPP

06.069.753/0001-
30

30/06/2021 -
22:49:20

MERCOPLAZA MERCOPLAZA 21 140,00 2.940,00 Sim

A C SILVA COMERCIO
DE GENEROS EIRELI

39.326.153/0001-
69

01/07/2021 -
00:46:30

20l plamar 21 138,00 2.898,00 Sim

0120 - FAQUEIRO 30 PEÇAS Talheres incluídos Faca,Garfo,Colher,Colher cha, Material do cabo Plástico, Material da lâmina
Aço inoxidável ITENS QUE ACOMPANHAM 6 Faca para churrasco, 6 Garfo de mesa, 6 Colher de mesa, 6 Garfo de sobremesa,
6 Colher para chá
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

Bom Bons e
Descartáveis Eireli

01.580.769/0001-
99

30/06/2021 -
21:37:18

TRAMONTINA TRAMONTINA 26 72,96 1.896,96 Sim

ANJOS ANJOS LTDA -
EPP

06.069.753/0001-
30

30/06/2021 -
22:49:20

TRAMONTINA TRAMONTINA 26 70,00 1.820,00 Sim

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

Bom Bons e Descartáveis Eireli 01.580.769/0001-99 90 dias

SPACE INFORMÁTICA E MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA 14.190.355/0001-03 90 dias

WEBLABOR SÃO PAULO MATERIAIS DIDÁTICOS LTDA - EPP 13.533.610/0001-00 60 dias

KCRS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI EPP 21.971.041/0001-03 90 dias

Multi Quadros e Vidros Ltda 03.961.467/0001-96 90 dias

MV ELETRONICOS EIRELI - ME 27.895.281/0001-44 90 dias

AGASERV COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME 77.853.083/0001-96 60 dias

ANJOS ANJOS LTDA - EPP 06.069.753/0001-30 90 dias

Sentinela do Vale Comercial Eireli 29.843.035/0001-74 60 dias

TH COMERCIO DE MOVEIS EIRELI 30.317.183/0001-34 90 dias

MIDIA SEGURANÇA ELETRONICA EIRELI - ME 27.025.802/0001-02 90 dias

JACILENE PEREIRA GOMES 26.885.935/0001-96 90 dias

SAMUEL PADOVAM 05.808.628/0001-31 90 dias

COSTA SIMAO LTDA 09.138.830/0001-54 90 dias

L CARVALHO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 20.991.432/0001-19 060 dias

SANTANA E SOUZA DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI 34.390.049/0001-10 90 dias

ECOMAIS AR CONDICIONADOS LTDA 39.368.629/0001-24 90 dias

O M TEIXEIRA SERVICOS E COMERCIO EM GERAL EIRELI 39.481.980/0001-27 90 dias
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A C SILVA COMERCIO DE GENEROS EIRELI 39.326.153/0001-69 90 dias

TECHNO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ELETRONICOS LTDA 41.011.821/0001-00 90 dias

TIAGO PIZZATTO 37.090.234/0001-87 60 dias

R C CARVALHO LOBO COMERCIO DE MOVEIS EIRELI 41.201.514/0001-92 90 dias

HIGOR MARTINS PEGORARO 07700858730 41.722.633/0001-90 90 dias

Lances Enviados
0001 - APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO JANELA DE 10 000 BTUS, CICLO FRIO, 220V,
COM CONTROLE REMOTO
Data Valor CNPJ Situação

30/06/2021 - 14:28:10 2.390,00 (proposta) 34.390.049/0001-10 - SANTANA E
SOUZA DISTRIBUIDORA E
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou conforme solicitado os
documentos solicitados na diligência, sendo que os documentos
solicitados são necessários para atestar a veracidade do atestado de
capacidade técnica apresentada pela empresa, e conforme informado a
não apresentação dos documentos solicitados a empresa seria
INABILITADA. 05/07/2021 09:17:01

30/06/2021 - 20:48:16 2.390,00 (proposta) 27.025.802/0001-02 - MIDIA
SEGURANÇA ELETRONICA EIRELI -
ME

Válido

30/06/2021 - 21:11:08 2.952,00 (proposta) 01.580.769/0001-99 - Bom Bons e
Descartáveis Eireli

Válido

30/06/2021 - 22:49:28 2.390,00 (proposta) 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Válido

01/07/2021 - 00:19:46 2.380,00 (proposta) 39.326.153/0001-69 - A C SILVA
COMERCIO DE GENEROS EIRELI

Válido

01/07/2021 - 05:47:57 1.828,00 (proposta) 39.481.980/0001-27 - O M TEIXEIRA
SERVICOS E COMERCIO EM GERAL
EIRELI

Cancelado - A empresa não atendeu o solicitado na Diligência,
apresentou outros documentos estranhos ao processo, é vedado a na
diligência a inclusão de documento novo, a empresa não apresentou
contratos e notas fiscais que comprovem a autenticidade do atestado
de capacidade técnica apresentado pela empresa no processo em tela.
07/07/2021 16:49:21

01/07/2021 - 09:55:28 1.827,00 27.025.802/0001-02 - MIDIA
SEGURANÇA ELETRONICA EIRELI -
ME

Válido

01/07/2021 - 09:56:01 1.900,00 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Válido

01/07/2021 - 09:56:40 1.826,90 39.326.153/0001-69 - A C SILVA
COMERCIO DE GENEROS EIRELI

Cancelado - 01/07/2021 09:58:52

01/07/2021 - 09:59:24 2.360,00 01.580.769/0001-99 - Bom Bons e
Descartáveis Eireli

Válido

01/07/2021 - 09:59:54 2.359,00 39.326.153/0001-69 - A C SILVA
COMERCIO DE GENEROS EIRELI

Válido

01/07/2021 - 10:02:51 1.826,00 34.390.049/0001-10 - SANTANA E
SOUZA DISTRIBUIDORA E
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou conforme solicitado os
documentos solicitados na diligência, sendo que os documentos
solicitados são necessários para atestar a veracidade do atestado de
capacidade técnica apresentada pela empresa, e conforme informado a
não apresentação dos documentos solicitados a empresa seria
INABILITADA. 05/07/2021 09:17:01

01/07/2021 - 10:03:30 2.350,00 01.580.769/0001-99 - Bom Bons e
Descartáveis Eireli

Válido

0002 - APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO JANELA DE 12 000 BTUS, CICLO FRIO, 220V, COM CONTROLE REMOTO
Data Valor CNPJ Situação

30/06/2021 - 14:28:59 2.782,50 (proposta) 34.390.049/0001-10 - SANTANA E
SOUZA DISTRIBUIDORA E
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou conforme solicitado os
documentos solicitados na diligência, sendo que os documentos
solicitados são necessários para atestar a veracidade do atestado de
capacidade técnica apresentada pela empresa, e conforme informado a
não apresentação dos documentos solicitados a empresa seria
INABILITADA. 05/07/2021 09:17:01

30/06/2021 - 20:48:50 2.782,50 (proposta) 27.025.802/0001-02 - MIDIA
SEGURANÇA ELETRONICA EIRELI -
ME

Válido

30/06/2021 - 21:11:29 3.312,00 (proposta) 01.580.769/0001-99 - Bom Bons e
Descartáveis Eireli

Válido
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30/06/2021 - 22:49:27 2.782,50 (proposta) 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 00:19:53 2.772,00 (proposta) 39.326.153/0001-69 - A C SILVA
COMERCIO DE GENEROS EIRELI

Válido

01/07/2021 - 05:48:29 2.345,00 (proposta) 39.481.980/0001-27 - O M TEIXEIRA
SERVICOS E COMERCIO EM GERAL
EIRELI

Cancelado - A empresa não atendeu o solicitado na Diligência,
apresentou outros documentos estranhos ao processo, é vedado a na
diligência a inclusão de documento novo, a empresa não apresentou
contratos e notas fiscais que comprovem a autenticidade do atestado
de capacidade técnica apresentado pela empresa no processo em tela.
07/07/2021 16:49:21

01/07/2021 - 09:55:39 2.344,00 27.025.802/0001-02 - MIDIA
SEGURANÇA ELETRONICA EIRELI -
ME

Válido

01/07/2021 - 09:56:01 2.335,71 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 09:59:36 2.760,00 01.580.769/0001-99 - Bom Bons e
Descartáveis Eireli

Válido

01/07/2021 - 10:00:16 2.334,99 39.481.980/0001-27 - O M TEIXEIRA
SERVICOS E COMERCIO EM GERAL
EIRELI

Cancelado - A empresa não atendeu o solicitado na Diligência,
apresentou outros documentos estranhos ao processo, é vedado a na
diligência a inclusão de documento novo, a empresa não apresentou
contratos e notas fiscais que comprovem a autenticidade do atestado
de capacidade técnica apresentado pela empresa no processo em tela.
07/07/2021 16:49:21

01/07/2021 - 10:00:19 2.329,85 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 10:03:06 2.329,00 34.390.049/0001-10 - SANTANA E
SOUZA DISTRIBUIDORA E
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou conforme solicitado os
documentos solicitados na diligência, sendo que os documentos
solicitados são necessários para atestar a veracidade do atestado de
capacidade técnica apresentada pela empresa, e conforme informado a
não apresentação dos documentos solicitados a empresa seria
INABILITADA. 05/07/2021 09:17:01

01/07/2021 - 10:03:10 2.321,30 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 10:04:45 2.320,00 34.390.049/0001-10 - SANTANA E
SOUZA DISTRIBUIDORA E
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou conforme solicitado os
documentos solicitados na diligência, sendo que os documentos
solicitados são necessários para atestar a veracidade do atestado de
capacidade técnica apresentada pela empresa, e conforme informado a
não apresentação dos documentos solicitados a empresa seria
INABILITADA. 05/07/2021 09:17:01
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01/07/2021 - 10:04:49 2.314,50 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 10:05:29 2.314,00 34.390.049/0001-10 - SANTANA E
SOUZA DISTRIBUIDORA E
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou conforme solicitado os
documentos solicitados na diligência, sendo que os documentos
solicitados são necessários para atestar a veracidade do atestado de
capacidade técnica apresentada pela empresa, e conforme informado a
não apresentação dos documentos solicitados a empresa seria
INABILITADA. 05/07/2021 09:17:01

01/07/2021 - 10:05:33 2.308,83 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 10:06:37 2.300,00 34.390.049/0001-10 - SANTANA E
SOUZA DISTRIBUIDORA E
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou conforme solicitado os
documentos solicitados na diligência, sendo que os documentos
solicitados são necessários para atestar a veracidade do atestado de
capacidade técnica apresentada pela empresa, e conforme informado a
não apresentação dos documentos solicitados a empresa seria
INABILITADA. 05/07/2021 09:17:01

01/07/2021 - 10:06:40 2.291,68 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 10:07:53 2.291,65 39.481.980/0001-27 - O M TEIXEIRA
SERVICOS E COMERCIO EM GERAL
EIRELI

Cancelado - A empresa não atendeu o solicitado na Diligência,
apresentou outros documentos estranhos ao processo, é vedado a na
diligência a inclusão de documento novo, a empresa não apresentou
contratos e notas fiscais que comprovem a autenticidade do atestado
de capacidade técnica apresentado pela empresa no processo em tela.
07/07/2021 16:49:21

01/07/2021 - 10:07:56 2.284,76 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 10:09:43 2.284,00 34.390.049/0001-10 - SANTANA E
SOUZA DISTRIBUIDORA E
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou conforme solicitado os
documentos solicitados na diligência, sendo que os documentos
solicitados são necessários para atestar a veracidade do atestado de
capacidade técnica apresentada pela empresa, e conforme informado a
não apresentação dos documentos solicitados a empresa seria
INABILITADA. 05/07/2021 09:17:01

01/07/2021 - 10:09:46 2.281,57 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55
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01/07/2021 - 10:10:32 2.281,00 34.390.049/0001-10 - SANTANA E
SOUZA DISTRIBUIDORA E
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou conforme solicitado os
documentos solicitados na diligência, sendo que os documentos
solicitados são necessários para atestar a veracidade do atestado de
capacidade técnica apresentada pela empresa, e conforme informado a
não apresentação dos documentos solicitados a empresa seria
INABILITADA. 05/07/2021 09:17:01

01/07/2021 - 10:10:36 2.275,84 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 10:11:12 2.275,00 34.390.049/0001-10 - SANTANA E
SOUZA DISTRIBUIDORA E
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou conforme solicitado os
documentos solicitados na diligência, sendo que os documentos
solicitados são necessários para atestar a veracidade do atestado de
capacidade técnica apresentada pela empresa, e conforme informado a
não apresentação dos documentos solicitados a empresa seria
INABILITADA. 05/07/2021 09:17:01

01/07/2021 - 10:11:15 2.271,98 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 10:11:51 2.271,00 34.390.049/0001-10 - SANTANA E
SOUZA DISTRIBUIDORA E
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou conforme solicitado os
documentos solicitados na diligência, sendo que os documentos
solicitados são necessários para atestar a veracidade do atestado de
capacidade técnica apresentada pela empresa, e conforme informado a
não apresentação dos documentos solicitados a empresa seria
INABILITADA. 05/07/2021 09:17:01

01/07/2021 - 10:11:55 2.266,97 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 10:12:28 2.265,00 34.390.049/0001-10 - SANTANA E
SOUZA DISTRIBUIDORA E
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou conforme solicitado os
documentos solicitados na diligência, sendo que os documentos
solicitados são necessários para atestar a veracidade do atestado de
capacidade técnica apresentada pela empresa, e conforme informado a
não apresentação dos documentos solicitados a empresa seria
INABILITADA. 05/07/2021 09:17:01

01/07/2021 - 10:12:31 2.256,86 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 10:12:49 2.256,00 34.390.049/0001-10 - SANTANA E
SOUZA DISTRIBUIDORA E
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou conforme solicitado os
documentos solicitados na diligência, sendo que os documentos
solicitados são necessários para atestar a veracidade do atestado de
capacidade técnica apresentada pela empresa, e conforme informado a
não apresentação dos documentos solicitados a empresa seria
INABILITADA. 05/07/2021 09:17:01
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01/07/2021 - 10:12:52 2.255,10 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 10:13:23 2.255,00 34.390.049/0001-10 - SANTANA E
SOUZA DISTRIBUIDORA E
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou conforme solicitado os
documentos solicitados na diligência, sendo que os documentos
solicitados são necessários para atestar a veracidade do atestado de
capacidade técnica apresentada pela empresa, e conforme informado a
não apresentação dos documentos solicitados a empresa seria
INABILITADA. 05/07/2021 09:17:01

01/07/2021 - 10:13:26 2.249,70 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 10:13:50 2.249,00 34.390.049/0001-10 - SANTANA E
SOUZA DISTRIBUIDORA E
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou conforme solicitado os
documentos solicitados na diligência, sendo que os documentos
solicitados são necessários para atestar a veracidade do atestado de
capacidade técnica apresentada pela empresa, e conforme informado a
não apresentação dos documentos solicitados a empresa seria
INABILITADA. 05/07/2021 09:17:01

01/07/2021 - 10:13:59 2.240,22 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 10:14:19 2.240,00 34.390.049/0001-10 - SANTANA E
SOUZA DISTRIBUIDORA E
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou conforme solicitado os
documentos solicitados na diligência, sendo que os documentos
solicitados são necessários para atestar a veracidade do atestado de
capacidade técnica apresentada pela empresa, e conforme informado a
não apresentação dos documentos solicitados a empresa seria
INABILITADA. 05/07/2021 09:17:01

01/07/2021 - 10:14:22 2.236,35 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 10:14:41 2.236,00 34.390.049/0001-10 - SANTANA E
SOUZA DISTRIBUIDORA E
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou conforme solicitado os
documentos solicitados na diligência, sendo que os documentos
solicitados são necessários para atestar a veracidade do atestado de
capacidade técnica apresentada pela empresa, e conforme informado a
não apresentação dos documentos solicitados a empresa seria
INABILITADA. 05/07/2021 09:17:01

01/07/2021 - 10:14:44 2.233,11 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55
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01/07/2021 - 10:15:00 2.233,00 34.390.049/0001-10 - SANTANA E
SOUZA DISTRIBUIDORA E
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou conforme solicitado os
documentos solicitados na diligência, sendo que os documentos
solicitados são necessários para atestar a veracidade do atestado de
capacidade técnica apresentada pela empresa, e conforme informado a
não apresentação dos documentos solicitados a empresa seria
INABILITADA. 05/07/2021 09:17:01

01/07/2021 - 10:15:03 2.231,09 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 10:15:21 2.231,00 34.390.049/0001-10 - SANTANA E
SOUZA DISTRIBUIDORA E
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou conforme solicitado os
documentos solicitados na diligência, sendo que os documentos
solicitados são necessários para atestar a veracidade do atestado de
capacidade técnica apresentada pela empresa, e conforme informado a
não apresentação dos documentos solicitados a empresa seria
INABILITADA. 05/07/2021 09:17:01

01/07/2021 - 10:15:25 2.222,83 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 10:16:09 2.222,00 34.390.049/0001-10 - SANTANA E
SOUZA DISTRIBUIDORA E
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou conforme solicitado os
documentos solicitados na diligência, sendo que os documentos
solicitados são necessários para atestar a veracidade do atestado de
capacidade técnica apresentada pela empresa, e conforme informado a
não apresentação dos documentos solicitados a empresa seria
INABILITADA. 05/07/2021 09:17:01

01/07/2021 - 10:16:14 2.221,10 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 10:16:49 2.221,00 34.390.049/0001-10 - SANTANA E
SOUZA DISTRIBUIDORA E
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou conforme solicitado os
documentos solicitados na diligência, sendo que os documentos
solicitados são necessários para atestar a veracidade do atestado de
capacidade técnica apresentada pela empresa, e conforme informado a
não apresentação dos documentos solicitados a empresa seria
INABILITADA. 05/07/2021 09:17:01

01/07/2021 - 10:16:55 2.216,64 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 10:17:19 2.216,00 34.390.049/0001-10 - SANTANA E
SOUZA DISTRIBUIDORA E
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou conforme solicitado os
documentos solicitados na diligência, sendo que os documentos
solicitados são necessários para atestar a veracidade do atestado de
capacidade técnica apresentada pela empresa, e conforme informado a
não apresentação dos documentos solicitados a empresa seria
INABILITADA. 05/07/2021 09:17:01
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01/07/2021 - 10:17:23 2.213,59 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 10:17:48 2.213,00 34.390.049/0001-10 - SANTANA E
SOUZA DISTRIBUIDORA E
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou conforme solicitado os
documentos solicitados na diligência, sendo que os documentos
solicitados são necessários para atestar a veracidade do atestado de
capacidade técnica apresentada pela empresa, e conforme informado a
não apresentação dos documentos solicitados a empresa seria
INABILITADA. 05/07/2021 09:17:01

01/07/2021 - 10:17:50 2.205,83 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 10:18:14 2.205,00 34.390.049/0001-10 - SANTANA E
SOUZA DISTRIBUIDORA E
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou conforme solicitado os
documentos solicitados na diligência, sendo que os documentos
solicitados são necessários para atestar a veracidade do atestado de
capacidade técnica apresentada pela empresa, e conforme informado a
não apresentação dos documentos solicitados a empresa seria
INABILITADA. 05/07/2021 09:17:01

01/07/2021 - 10:18:19 2.201,62 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 10:18:49 2.201,00 34.390.049/0001-10 - SANTANA E
SOUZA DISTRIBUIDORA E
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou conforme solicitado os
documentos solicitados na diligência, sendo que os documentos
solicitados são necessários para atestar a veracidade do atestado de
capacidade técnica apresentada pela empresa, e conforme informado a
não apresentação dos documentos solicitados a empresa seria
INABILITADA. 05/07/2021 09:17:01

01/07/2021 - 10:18:52 2.191,59 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 10:19:21 2.190,00 34.390.049/0001-10 - SANTANA E
SOUZA DISTRIBUIDORA E
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou conforme solicitado os
documentos solicitados na diligência, sendo que os documentos
solicitados são necessários para atestar a veracidade do atestado de
capacidade técnica apresentada pela empresa, e conforme informado a
não apresentação dos documentos solicitados a empresa seria
INABILITADA. 05/07/2021 09:17:01

01/07/2021 - 10:19:24 2.181,85 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55
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01/07/2021 - 10:20:08 2.180,00 34.390.049/0001-10 - SANTANA E
SOUZA DISTRIBUIDORA E
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou conforme solicitado os
documentos solicitados na diligência, sendo que os documentos
solicitados são necessários para atestar a veracidade do atestado de
capacidade técnica apresentada pela empresa, e conforme informado a
não apresentação dos documentos solicitados a empresa seria
INABILITADA. 05/07/2021 09:17:01

01/07/2021 - 10:20:15 2.179,91 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 10:20:32 2.179,00 34.390.049/0001-10 - SANTANA E
SOUZA DISTRIBUIDORA E
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou conforme solicitado os
documentos solicitados na diligência, sendo que os documentos
solicitados são necessários para atestar a veracidade do atestado de
capacidade técnica apresentada pela empresa, e conforme informado a
não apresentação dos documentos solicitados a empresa seria
INABILITADA. 05/07/2021 09:17:01

01/07/2021 - 10:20:35 2.173,83 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 10:21:30 2.173,00 34.390.049/0001-10 - SANTANA E
SOUZA DISTRIBUIDORA E
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou conforme solicitado os
documentos solicitados na diligência, sendo que os documentos
solicitados são necessários para atestar a veracidade do atestado de
capacidade técnica apresentada pela empresa, e conforme informado a
não apresentação dos documentos solicitados a empresa seria
INABILITADA. 05/07/2021 09:17:01

01/07/2021 - 10:21:33 2.168,85 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 10:22:11 2.168,00 34.390.049/0001-10 - SANTANA E
SOUZA DISTRIBUIDORA E
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou conforme solicitado os
documentos solicitados na diligência, sendo que os documentos
solicitados são necessários para atestar a veracidade do atestado de
capacidade técnica apresentada pela empresa, e conforme informado a
não apresentação dos documentos solicitados a empresa seria
INABILITADA. 05/07/2021 09:17:01

01/07/2021 - 10:22:14 2.166,72 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 10:23:03 2.166,00 34.390.049/0001-10 - SANTANA E
SOUZA DISTRIBUIDORA E
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou conforme solicitado os
documentos solicitados na diligência, sendo que os documentos
solicitados são necessários para atestar a veracidade do atestado de
capacidade técnica apresentada pela empresa, e conforme informado a
não apresentação dos documentos solicitados a empresa seria
INABILITADA. 05/07/2021 09:17:01
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01/07/2021 - 10:23:07 2.160,78 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 10:23:54 2.160,00 34.390.049/0001-10 - SANTANA E
SOUZA DISTRIBUIDORA E
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou conforme solicitado os
documentos solicitados na diligência, sendo que os documentos
solicitados são necessários para atestar a veracidade do atestado de
capacidade técnica apresentada pela empresa, e conforme informado a
não apresentação dos documentos solicitados a empresa seria
INABILITADA. 05/07/2021 09:17:01

01/07/2021 - 10:23:58 2.157,67 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 10:24:16 2.157,00 34.390.049/0001-10 - SANTANA E
SOUZA DISTRIBUIDORA E
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou conforme solicitado os
documentos solicitados na diligência, sendo que os documentos
solicitados são necessários para atestar a veracidade do atestado de
capacidade técnica apresentada pela empresa, e conforme informado a
não apresentação dos documentos solicitados a empresa seria
INABILITADA. 05/07/2021 09:17:01

01/07/2021 - 10:24:20 2.150,30 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 10:24:38 2.140,00 34.390.049/0001-10 - SANTANA E
SOUZA DISTRIBUIDORA E
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou conforme solicitado os
documentos solicitados na diligência, sendo que os documentos
solicitados são necessários para atestar a veracidade do atestado de
capacidade técnica apresentada pela empresa, e conforme informado a
não apresentação dos documentos solicitados a empresa seria
INABILITADA. 05/07/2021 09:17:01

01/07/2021 - 10:24:41 2.132,49 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 10:25:21 2.100,00 34.390.049/0001-10 - SANTANA E
SOUZA DISTRIBUIDORA E
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou conforme solicitado os
documentos solicitados na diligência, sendo que os documentos
solicitados são necessários para atestar a veracidade do atestado de
capacidade técnica apresentada pela empresa, e conforme informado a
não apresentação dos documentos solicitados a empresa seria
INABILITADA. 05/07/2021 09:17:01

01/07/2021 - 10:25:24 2.096,42 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55
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01/07/2021 - 10:25:57 2.000,00 34.390.049/0001-10 - SANTANA E
SOUZA DISTRIBUIDORA E
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou conforme solicitado os
documentos solicitados na diligência, sendo que os documentos
solicitados são necessários para atestar a veracidade do atestado de
capacidade técnica apresentada pela empresa, e conforme informado a
não apresentação dos documentos solicitados a empresa seria
INABILITADA. 05/07/2021 09:17:01

01/07/2021 - 10:26:00 1.999,28 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

0003 - APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 12 000 BTUS, CICLO FRIO, 220V, COM CONTROLE REMOTO
Data Valor CNPJ Situação

30/06/2021 - 09:40:53 2.500,00 (proposta) 39.368.629/0001-24 - ECOMAIS AR
CONDICIONADOS LTDA

Válido

30/06/2021 - 10:05:10 3.200,00 (proposta) 77.853.083/0001-96 - AGASERV
COMERCIO E ASSISTENCIA
TECNICA LTDA - ME

Válido

30/06/2021 - 14:29:33 3.329,50 (proposta) 34.390.049/0001-10 - SANTANA E
SOUZA DISTRIBUIDORA E
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou conforme solicitado os
documentos solicitados na diligência, sendo que os documentos
solicitados são necessários para atestar a veracidade do atestado de
capacidade técnica apresentada pela empresa, e conforme informado a
não apresentação dos documentos solicitados a empresa seria
INABILITADA. 05/07/2021 09:17:01

30/06/2021 - 14:50:37 2.500,00 (proposta) 30.317.183/0001-34 - TH COMERCIO
DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A empresa não atendeu o solicitado na Diligência, a
empresa não apresentou contratos e notas fiscais que comprovem a
autenticidade do atestado de capacidade técnica apresentado pela
empresa no processo em tela. 09/07/2021 10:44:33

30/06/2021 - 20:51:28 3.329,50 (proposta) 27.025.802/0001-02 - MIDIA
SEGURANÇA ELETRONICA EIRELI -
ME

Válido

30/06/2021 - 21:11:49 2.631,60 (proposta) 01.580.769/0001-99 - Bom Bons e
Descartáveis Eireli

Válido

30/06/2021 - 22:49:27 3.329,50 (proposta) 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 00:20:08 3.319,00 (proposta) 39.326.153/0001-69 - A C SILVA
COMERCIO DE GENEROS EIRELI

Válido

01/07/2021 - 05:49:16 1.742,00 (proposta) 39.481.980/0001-27 - O M TEIXEIRA
SERVICOS E COMERCIO EM GERAL
EIRELI

Cancelado - A empresa não atendeu o solicitado na Diligência,
apresentou outros documentos estranhos ao processo, é vedado a na
diligência a inclusão de documento novo, a empresa não apresentou
contratos e notas fiscais que comprovem a autenticidade do atestado
de capacidade técnica apresentado pela empresa no processo em tela.
07/07/2021 16:49:21

01/07/2021 - 09:56:01 1.800,00 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 09:56:25 1.795,00 39.368.629/0001-24 - ECOMAIS AR
CONDICIONADOS LTDA

Válido

01/07/2021 - 09:57:31 1.741,99 39.326.153/0001-69 - A C SILVA
COMERCIO DE GENEROS EIRELI

Válido

01/07/2021 - 09:59:48 1.968,00 01.580.769/0001-99 - Bom Bons e
Descartáveis Eireli

Válido
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01/07/2021 - 10:00:14 1.740,00 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 10:02:53 1.739,99 39.326.153/0001-69 - A C SILVA
COMERCIO DE GENEROS EIRELI

Válido

01/07/2021 - 10:03:28 2.000,00 30.317.183/0001-34 - TH COMERCIO
DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A empresa não atendeu o solicitado na Diligência, a
empresa não apresentou contratos e notas fiscais que comprovem a
autenticidade do atestado de capacidade técnica apresentado pela
empresa no processo em tela. 09/07/2021 10:44:33

01/07/2021 - 10:04:28 2.300,00 34.390.049/0001-10 - SANTANA E
SOUZA DISTRIBUIDORA E
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou conforme solicitado os
documentos solicitados na diligência, sendo que os documentos
solicitados são necessários para atestar a veracidade do atestado de
capacidade técnica apresentada pela empresa, e conforme informado a
não apresentação dos documentos solicitados a empresa seria
INABILITADA. 05/07/2021 09:17:01

01/07/2021 - 10:05:05 1.720,00 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 10:05:16 1.719,00 39.326.153/0001-69 - A C SILVA
COMERCIO DE GENEROS EIRELI

Válido

01/07/2021 - 10:06:51 1.715,00 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 10:07:11 1.714,90 39.326.153/0001-69 - A C SILVA
COMERCIO DE GENEROS EIRELI

Válido

0004 - APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 18 000 BTUS, CICLO FRIO, 220V, COM CONTROLE REMOTO
Data Valor CNPJ Situação

30/06/2021 - 09:41:20 3.800,00 (proposta) 39.368.629/0001-24 - ECOMAIS AR
CONDICIONADOS LTDA

Válido

30/06/2021 - 10:05:34 3.500,00 (proposta) 77.853.083/0001-96 - AGASERV
COMERCIO E ASSISTENCIA
TECNICA LTDA - ME

Válido

30/06/2021 - 14:30:55 4.374,50 (proposta) 34.390.049/0001-10 - SANTANA E
SOUZA DISTRIBUIDORA E
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou conforme solicitado os
documentos solicitados na diligência, sendo que os documentos
solicitados são necessários para atestar a veracidade do atestado de
capacidade técnica apresentada pela empresa, e conforme informado a
não apresentação dos documentos solicitados a empresa seria
INABILITADA. 05/07/2021 09:17:01

30/06/2021 - 14:51:54 3.500,00 (proposta) 30.317.183/0001-34 - TH COMERCIO
DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A empresa não atendeu o solicitado na Diligência, a
empresa não apresentou contratos e notas fiscais que comprovem a
autenticidade do atestado de capacidade técnica apresentado pela
empresa no processo em tela. 09/07/2021 10:44:33

30/06/2021 - 20:52:10 4.374,50 (proposta) 27.025.802/0001-02 - MIDIA
SEGURANÇA ELETRONICA EIRELI -
ME

Válido

30/06/2021 - 21:12:15 3.583,20 (proposta) 01.580.769/0001-99 - Bom Bons e
Descartáveis Eireli

Válido
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30/06/2021 - 22:49:27 4.374,50 (proposta) 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 00:20:19 4.360,00 (proposta) 39.326.153/0001-69 - A C SILVA
COMERCIO DE GENEROS EIRELI

Válido

01/07/2021 - 05:50:00 2.789,00 (proposta) 39.481.980/0001-27 - O M TEIXEIRA
SERVICOS E COMERCIO EM GERAL
EIRELI

Cancelado - A empresa não atendeu o solicitado na Diligência,
apresentou outros documentos estranhos ao processo, é vedado a na
diligência a inclusão de documento novo, a empresa não apresentou
contratos e notas fiscais que comprovem a autenticidade do atestado
de capacidade técnica apresentado pela empresa no processo em tela.
07/07/2021 16:49:21

01/07/2021 - 09:56:01 2.800,00 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 09:56:34 2.788,00 39.368.629/0001-24 - ECOMAIS AR
CONDICIONADOS LTDA

Válido

01/07/2021 - 09:57:41 2.787,99 39.326.153/0001-69 - A C SILVA
COMERCIO DE GENEROS EIRELI

Válido

01/07/2021 - 09:59:12 2.787,92 39.368.629/0001-24 - ECOMAIS AR
CONDICIONADOS LTDA

Válido

01/07/2021 - 09:59:25 2.787,00 39.326.153/0001-69 - A C SILVA
COMERCIO DE GENEROS EIRELI

Válido

01/07/2021 - 10:00:34 2.986,00 01.580.769/0001-99 - Bom Bons e
Descartáveis Eireli

Válido

01/07/2021 - 10:02:08 2.786,93 39.368.629/0001-24 - ECOMAIS AR
CONDICIONADOS LTDA

Válido

01/07/2021 - 10:03:04 2.786,90 39.326.153/0001-69 - A C SILVA
COMERCIO DE GENEROS EIRELI

Válido

01/07/2021 - 10:03:12 2.786,83 39.368.629/0001-24 - ECOMAIS AR
CONDICIONADOS LTDA

Válido

01/07/2021 - 10:03:43 3.000,00 30.317.183/0001-34 - TH COMERCIO
DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A empresa não atendeu o solicitado na Diligência, a
empresa não apresentou contratos e notas fiscais que comprovem a
autenticidade do atestado de capacidade técnica apresentado pela
empresa no processo em tela. 09/07/2021 10:44:33

01/07/2021 - 10:04:00 2.786,00 39.326.153/0001-69 - A C SILVA
COMERCIO DE GENEROS EIRELI

Válido

01/07/2021 - 10:04:04 2.785,93 39.368.629/0001-24 - ECOMAIS AR
CONDICIONADOS LTDA

Válido

01/07/2021 - 10:04:30 2.785,00 39.326.153/0001-69 - A C SILVA
COMERCIO DE GENEROS EIRELI

Válido

01/07/2021 - 10:04:33 2.784,93 39.368.629/0001-24 - ECOMAIS AR
CONDICIONADOS LTDA

Válido

01/07/2021 - 10:04:43 2.784,00 39.326.153/0001-69 - A C SILVA
COMERCIO DE GENEROS EIRELI

Válido

01/07/2021 - 10:04:46 2.783,93 39.368.629/0001-24 - ECOMAIS AR
CONDICIONADOS LTDA

Válido

01/07/2021 - 10:05:04 2.783,00 39.326.153/0001-69 - A C SILVA
COMERCIO DE GENEROS EIRELI

Válido

01/07/2021 - 10:05:08 2.782,93 39.368.629/0001-24 - ECOMAIS AR
CONDICIONADOS LTDA

Válido

01/07/2021 - 10:05:19 2.780,00 34.390.049/0001-10 - SANTANA E
SOUZA DISTRIBUIDORA E
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou conforme solicitado os
documentos solicitados na diligência, sendo que os documentos
solicitados são necessários para atestar a veracidade do atestado de
capacidade técnica apresentada pela empresa, e conforme informado a
não apresentação dos documentos solicitados a empresa seria
INABILITADA. 05/07/2021 09:17:01

01/07/2021 - 10:05:22 2.779,93 39.368.629/0001-24 - ECOMAIS AR
CONDICIONADOS LTDA

Válido

01/07/2021 - 10:05:25 2.782,00 39.326.153/0001-69 - A C SILVA
COMERCIO DE GENEROS EIRELI

Válido

01/07/2021 - 10:05:50 2.779,00 39.326.153/0001-69 - A C SILVA
COMERCIO DE GENEROS EIRELI

Válido
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01/07/2021 - 10:05:56 2.778,93 39.368.629/0001-24 - ECOMAIS AR
CONDICIONADOS LTDA

Válido

01/07/2021 - 10:06:18 2.778,00 39.326.153/0001-69 - A C SILVA
COMERCIO DE GENEROS EIRELI

Válido

01/07/2021 - 10:06:34 2.777,85 39.368.629/0001-24 - ECOMAIS AR
CONDICIONADOS LTDA

Válido

01/07/2021 - 10:06:46 2.777,00 39.326.153/0001-69 - A C SILVA
COMERCIO DE GENEROS EIRELI

Válido

01/07/2021 - 10:06:49 2.776,85 39.368.629/0001-24 - ECOMAIS AR
CONDICIONADOS LTDA

Válido

01/07/2021 - 10:07:29 2.776,00 39.326.153/0001-69 - A C SILVA
COMERCIO DE GENEROS EIRELI

Válido

01/07/2021 - 10:07:38 2.775,85 39.368.629/0001-24 - ECOMAIS AR
CONDICIONADOS LTDA

Válido

01/07/2021 - 10:07:49 2.775,00 39.326.153/0001-69 - A C SILVA
COMERCIO DE GENEROS EIRELI

Válido

01/07/2021 - 10:07:53 2.774,85 39.368.629/0001-24 - ECOMAIS AR
CONDICIONADOS LTDA

Válido

01/07/2021 - 10:08:32 2.774,00 39.326.153/0001-69 - A C SILVA
COMERCIO DE GENEROS EIRELI

Válido

01/07/2021 - 10:08:39 2.773,85 39.368.629/0001-24 - ECOMAIS AR
CONDICIONADOS LTDA

Válido

01/07/2021 - 10:08:54 2.773,00 39.326.153/0001-69 - A C SILVA
COMERCIO DE GENEROS EIRELI

Válido

01/07/2021 - 10:08:57 2.772,85 39.368.629/0001-24 - ECOMAIS AR
CONDICIONADOS LTDA

Válido

01/07/2021 - 10:10:16 2.770,00 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 10:10:19 2.769,85 39.368.629/0001-24 - ECOMAIS AR
CONDICIONADOS LTDA

Válido

01/07/2021 - 10:10:26 2.700,00 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 10:10:29 2.699,85 39.368.629/0001-24 - ECOMAIS AR
CONDICIONADOS LTDA

Válido

01/07/2021 - 10:12:12 2.698,00 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 10:12:16 2.697,85 39.368.629/0001-24 - ECOMAIS AR
CONDICIONADOS LTDA

Válido

0005 - APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 24 000 BTUS, CICLO FRIO, 220V, COM CONTROLE REMOTO
Data Valor CNPJ Situação

30/06/2021 - 09:41:37 4.500,00 (proposta) 39.368.629/0001-24 - ECOMAIS AR
CONDICIONADOS LTDA

Válido

30/06/2021 - 10:05:55 4.500,00 (proposta) 77.853.083/0001-96 - AGASERV
COMERCIO E ASSISTENCIA
TECNICA LTDA - ME

Válido
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30/06/2021 - 14:31:33 5.975,00 (proposta) 34.390.049/0001-10 - SANTANA E
SOUZA DISTRIBUIDORA E
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou conforme solicitado os
documentos solicitados na diligência, sendo que os documentos
solicitados são necessários para atestar a veracidade do atestado de
capacidade técnica apresentada pela empresa, e conforme informado a
não apresentação dos documentos solicitados a empresa seria
INABILITADA. 05/07/2021 09:17:01

30/06/2021 - 14:53:14 4.000,00 (proposta) 30.317.183/0001-34 - TH COMERCIO
DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A empresa não atendeu o solicitado na Diligência, a
empresa não apresentou contratos e notas fiscais que comprovem a
autenticidade do atestado de capacidade técnica apresentado pela
empresa no processo em tela. 09/07/2021 10:44:33

30/06/2021 - 20:52:45 5.975,00 (proposta) 27.025.802/0001-02 - MIDIA
SEGURANÇA ELETRONICA EIRELI -
ME

Válido

30/06/2021 - 21:12:35 5.875,20 (proposta) 01.580.769/0001-99 - Bom Bons e
Descartáveis Eireli

Válido

30/06/2021 - 22:49:27 5.975,00 (proposta) 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 00:20:42 5.950,00 (proposta) 39.326.153/0001-69 - A C SILVA
COMERCIO DE GENEROS EIRELI

Válido

01/07/2021 - 05:50:45 3.580,00 (proposta) 39.481.980/0001-27 - O M TEIXEIRA
SERVICOS E COMERCIO EM GERAL
EIRELI

Cancelado - A empresa não atendeu o solicitado na Diligência,
apresentou outros documentos estranhos ao processo, é vedado a na
diligência a inclusão de documento novo, a empresa não apresentou
contratos e notas fiscais que comprovem a autenticidade do atestado
de capacidade técnica apresentado pela empresa no processo em tela.
07/07/2021 16:49:21

01/07/2021 - 09:56:01 3.800,00 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 09:56:42 3.579,00 39.368.629/0001-24 - ECOMAIS AR
CONDICIONADOS LTDA

Válido

01/07/2021 - 09:58:02 5.870,00 39.326.153/0001-69 - A C SILVA
COMERCIO DE GENEROS EIRELI

Válido

01/07/2021 - 10:00:18 4.896,00 01.580.769/0001-99 - Bom Bons e
Descartáveis Eireli

Válido

01/07/2021 - 10:00:36 3.578,00 39.326.153/0001-69 - A C SILVA
COMERCIO DE GENEROS EIRELI

Válido

01/07/2021 - 10:02:09 3.577,93 39.368.629/0001-24 - ECOMAIS AR
CONDICIONADOS LTDA

Válido

01/07/2021 - 10:03:16 3.577,90 39.326.153/0001-69 - A C SILVA
COMERCIO DE GENEROS EIRELI

Válido

01/07/2021 - 10:03:21 3.577,83 39.368.629/0001-24 - ECOMAIS AR
CONDICIONADOS LTDA

Válido

01/07/2021 - 10:04:04 3.900,00 30.317.183/0001-34 - TH COMERCIO
DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A empresa não atendeu o solicitado na Diligência, a
empresa não apresentou contratos e notas fiscais que comprovem a
autenticidade do atestado de capacidade técnica apresentado pela
empresa no processo em tela. 09/07/2021 10:44:33

01/07/2021 - 10:05:22 3.570,00 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 10:05:28 3.569,93 39.368.629/0001-24 - ECOMAIS AR
CONDICIONADOS LTDA

Válido
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01/07/2021 - 10:05:51 3.568,13 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 10:05:58 3.560,00 34.390.049/0001-10 - SANTANA E
SOUZA DISTRIBUIDORA E
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou conforme solicitado os
documentos solicitados na diligência, sendo que os documentos
solicitados são necessários para atestar a veracidade do atestado de
capacidade técnica apresentada pela empresa, e conforme informado a
não apresentação dos documentos solicitados a empresa seria
INABILITADA. 05/07/2021 09:17:01

01/07/2021 - 10:06:02 3.557,20 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 10:06:06 3.557,13 39.368.629/0001-24 - ECOMAIS AR
CONDICIONADOS LTDA

Válido

01/07/2021 - 10:06:09 3.547,21 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 10:06:12 3.547,14 39.368.629/0001-24 - ECOMAIS AR
CONDICIONADOS LTDA

Válido

01/07/2021 - 10:06:15 3.545,63 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 10:06:19 3.545,56 39.368.629/0001-24 - ECOMAIS AR
CONDICIONADOS LTDA

Válido

01/07/2021 - 10:06:23 3.537,07 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 10:06:37 3.536,92 39.368.629/0001-24 - ECOMAIS AR
CONDICIONADOS LTDA

Válido
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01/07/2021 - 10:06:40 3.527,16 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 10:06:44 3.527,01 39.368.629/0001-24 - ECOMAIS AR
CONDICIONADOS LTDA

Válido

01/07/2021 - 10:06:48 3.522,49 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 10:06:51 3.522,34 39.368.629/0001-24 - ECOMAIS AR
CONDICIONADOS LTDA

Válido

01/07/2021 - 10:06:54 3.514,73 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 10:07:01 3.514,58 39.368.629/0001-24 - ECOMAIS AR
CONDICIONADOS LTDA

Válido

01/07/2021 - 10:07:04 3.508,40 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 10:07:08 3.508,25 39.368.629/0001-24 - ECOMAIS AR
CONDICIONADOS LTDA

Válido

01/07/2021 - 10:07:12 3.500,92 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 10:07:17 3.500,77 39.368.629/0001-24 - ECOMAIS AR
CONDICIONADOS LTDA

Válido

01/07/2021 - 10:07:20 3.496,96 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55



A autenticidade do documento pode ser verificada no site http://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 20/09/2021 às 16:54:32.
Código verificador: 13D75D

Página 78 de 423

01/07/2021 - 10:07:24 3.496,81 39.368.629/0001-24 - ECOMAIS AR
CONDICIONADOS LTDA

Válido

01/07/2021 - 10:07:27 3.487,66 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 10:07:31 3.487,51 39.368.629/0001-24 - ECOMAIS AR
CONDICIONADOS LTDA

Válido

01/07/2021 - 10:07:34 3.482,74 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 10:07:41 3.482,59 39.368.629/0001-24 - ECOMAIS AR
CONDICIONADOS LTDA

Válido

01/07/2021 - 10:07:44 3.473,30 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 10:07:47 3.473,15 39.368.629/0001-24 - ECOMAIS AR
CONDICIONADOS LTDA

Válido

01/07/2021 - 10:07:51 3.465,52 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 10:07:56 3.465,37 39.368.629/0001-24 - ECOMAIS AR
CONDICIONADOS LTDA

Válido

01/07/2021 - 10:07:59 3.461,56 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 10:08:04 3.461,41 39.368.629/0001-24 - ECOMAIS AR
CONDICIONADOS LTDA

Válido
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01/07/2021 - 10:08:07 3.460,44 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 10:08:11 3.460,29 39.368.629/0001-24 - ECOMAIS AR
CONDICIONADOS LTDA

Válido

01/07/2021 - 10:08:15 3.457,94 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 10:08:19 3.457,79 39.368.629/0001-24 - ECOMAIS AR
CONDICIONADOS LTDA

Válido

01/07/2021 - 10:08:23 3.453,79 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 10:08:27 3.453,64 39.368.629/0001-24 - ECOMAIS AR
CONDICIONADOS LTDA

Válido

01/07/2021 - 10:08:31 3.452,64 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 10:08:41 3.452,49 39.368.629/0001-24 - ECOMAIS AR
CONDICIONADOS LTDA

Válido

01/07/2021 - 10:08:44 3.445,90 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 10:08:47 3.445,75 39.368.629/0001-24 - ECOMAIS AR
CONDICIONADOS LTDA

Válido

01/07/2021 - 10:08:51 3.444,90 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55
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01/07/2021 - 10:08:55 3.444,75 39.368.629/0001-24 - ECOMAIS AR
CONDICIONADOS LTDA

Válido

01/07/2021 - 10:08:58 3.442,69 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 10:09:01 3.442,54 39.368.629/0001-24 - ECOMAIS AR
CONDICIONADOS LTDA

Válido

01/07/2021 - 10:09:04 3.434,24 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 10:09:07 3.434,09 39.368.629/0001-24 - ECOMAIS AR
CONDICIONADOS LTDA

Válido

01/07/2021 - 10:09:10 3.433,91 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 10:09:13 3.433,76 39.368.629/0001-24 - ECOMAIS AR
CONDICIONADOS LTDA

Válido

01/07/2021 - 10:09:16 3.427,87 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 10:09:20 3.427,72 39.368.629/0001-24 - ECOMAIS AR
CONDICIONADOS LTDA

Válido

01/07/2021 - 10:09:24 3.421,04 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 10:09:28 3.420,89 39.368.629/0001-24 - ECOMAIS AR
CONDICIONADOS LTDA

Válido
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01/07/2021 - 10:09:32 3.414,54 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 10:09:35 3.414,39 39.368.629/0001-24 - ECOMAIS AR
CONDICIONADOS LTDA

Válido

01/07/2021 - 10:09:38 3.413,25 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 10:09:41 3.413,10 39.368.629/0001-24 - ECOMAIS AR
CONDICIONADOS LTDA

Válido

01/07/2021 - 10:09:45 3.404,47 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 10:09:48 3.404,32 39.368.629/0001-24 - ECOMAIS AR
CONDICIONADOS LTDA

Válido

01/07/2021 - 10:09:51 3.400,00 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 10:09:55 3.399,85 39.368.629/0001-24 - ECOMAIS AR
CONDICIONADOS LTDA

Válido

01/07/2021 - 10:11:48 3.399,00 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 10:11:51 3.398,85 39.368.629/0001-24 - ECOMAIS AR
CONDICIONADOS LTDA

Válido

0006 - APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 9 000 BTUS, CICLO FRIO, 220V, COM CONTROLE REMOTO (
INSTALADO )
Data Valor CNPJ Situação

30/06/2021 - 09:42:04 2.410,00 (proposta) 39.368.629/0001-24 - ECOMAIS AR
CONDICIONADOS LTDA

Válido

30/06/2021 - 10:06:13 3.000,00 (proposta) 77.853.083/0001-96 - AGASERV
COMERCIO E ASSISTENCIA
TECNICA LTDA - ME

Válido
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30/06/2021 - 14:32:04 2.365,00 (proposta) 34.390.049/0001-10 - SANTANA E
SOUZA DISTRIBUIDORA E
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou conforme solicitado os
documentos solicitados na diligência, sendo que os documentos
solicitados são necessários para atestar a veracidade do atestado de
capacidade técnica apresentada pela empresa, e conforme informado a
não apresentação dos documentos solicitados a empresa seria
INABILITADA. 05/07/2021 09:17:01

30/06/2021 - 20:53:21 2.365,00 (proposta) 27.025.802/0001-02 - MIDIA
SEGURANÇA ELETRONICA EIRELI -
ME

Válido

30/06/2021 - 21:12:54 2.818,80 (proposta) 01.580.769/0001-99 - Bom Bons e
Descartáveis Eireli

Válido

30/06/2021 - 22:49:27 2.365,00 (proposta) 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 00:20:54 2.349,00 (proposta) 39.326.153/0001-69 - A C SILVA
COMERCIO DE GENEROS EIRELI

Válido

01/07/2021 - 05:51:23 1.727,00 (proposta) 39.481.980/0001-27 - O M TEIXEIRA
SERVICOS E COMERCIO EM GERAL
EIRELI

Cancelado - A empresa não atendeu o solicitado na Diligência,
apresentou outros documentos estranhos ao processo, é vedado a na
diligência a inclusão de documento novo, a empresa não apresentou
contratos e notas fiscais que comprovem a autenticidade do atestado
de capacidade técnica apresentado pela empresa no processo em tela.
07/07/2021 16:49:21

01/07/2021 - 09:56:01 1.721,27 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 09:56:49 1.721,00 39.368.629/0001-24 - ECOMAIS AR
CONDICIONADOS LTDA

Válido

01/07/2021 - 09:56:52 1.712,27 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 09:57:30 1.712,00 39.368.629/0001-24 - ECOMAIS AR
CONDICIONADOS LTDA

Válido

01/07/2021 - 09:57:34 1.707,79 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 09:58:10 1.707,00 39.326.153/0001-69 - A C SILVA
COMERCIO DE GENEROS EIRELI

Válido
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01/07/2021 - 09:58:13 1.702,45 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 09:59:11 1.701,45 39.481.980/0001-27 - O M TEIXEIRA
SERVICOS E COMERCIO EM GERAL
EIRELI

Cancelado - A empresa não atendeu o solicitado na Diligência,
apresentou outros documentos estranhos ao processo, é vedado a na
diligência a inclusão de documento novo, a empresa não apresentou
contratos e notas fiscais que comprovem a autenticidade do atestado
de capacidade técnica apresentado pela empresa no processo em tela.
07/07/2021 16:49:21

01/07/2021 - 09:59:15 1.701,38 39.368.629/0001-24 - ECOMAIS AR
CONDICIONADOS LTDA

Válido

01/07/2021 - 09:59:18 1.693,78 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 09:59:22 1.693,71 39.368.629/0001-24 - ECOMAIS AR
CONDICIONADOS LTDA

Válido

01/07/2021 - 09:59:28 1.693,06 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 09:59:32 1.693,00 39.326.153/0001-69 - A C SILVA
COMERCIO DE GENEROS EIRELI

Válido

01/07/2021 - 09:59:36 1.691,89 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 10:00:01 1.691,00 39.326.153/0001-69 - A C SILVA
COMERCIO DE GENEROS EIRELI

Válido

01/07/2021 - 10:00:04 1.690,55 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 10:00:52 1.849,00 01.580.769/0001-99 - Bom Bons e
Descartáveis Eireli

Válido

01/07/2021 - 10:01:49 1.690,53 39.481.980/0001-27 - O M TEIXEIRA
SERVICOS E COMERCIO EM GERAL
EIRELI

Cancelado - A empresa não atendeu o solicitado na Diligência,
apresentou outros documentos estranhos ao processo, é vedado a na
diligência a inclusão de documento novo, a empresa não apresentou
contratos e notas fiscais que comprovem a autenticidade do atestado
de capacidade técnica apresentado pela empresa no processo em tela.
07/07/2021 16:49:21
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01/07/2021 - 10:01:53 1.682,14 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 10:02:11 1.682,07 39.368.629/0001-24 - ECOMAIS AR
CONDICIONADOS LTDA

Válido

01/07/2021 - 10:02:15 1.676,30 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 10:03:20 1.676,23 39.368.629/0001-24 - ECOMAIS AR
CONDICIONADOS LTDA

Válido

01/07/2021 - 10:03:24 1.667,31 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 10:03:27 1.667,24 39.368.629/0001-24 - ECOMAIS AR
CONDICIONADOS LTDA

Válido

01/07/2021 - 10:03:30 1.663,01 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 10:03:33 1.662,94 39.368.629/0001-24 - ECOMAIS AR
CONDICIONADOS LTDA

Válido

01/07/2021 - 10:03:36 1.655,72 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 10:03:39 1.655,65 39.368.629/0001-24 - ECOMAIS AR
CONDICIONADOS LTDA

Válido

01/07/2021 - 10:03:44 1.650,00 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55
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01/07/2021 - 10:03:47 1.649,93 39.368.629/0001-24 - ECOMAIS AR
CONDICIONADOS LTDA

Válido

01/07/2021 - 10:03:55 1.649,00 39.326.153/0001-69 - A C SILVA
COMERCIO DE GENEROS EIRELI

Válido

01/07/2021 - 10:03:58 1.648,93 39.368.629/0001-24 - ECOMAIS AR
CONDICIONADOS LTDA

Válido

01/07/2021 - 10:04:38 1.648,00 39.326.153/0001-69 - A C SILVA
COMERCIO DE GENEROS EIRELI

Válido

01/07/2021 - 10:04:42 1.647,93 39.368.629/0001-24 - ECOMAIS AR
CONDICIONADOS LTDA

Válido

01/07/2021 - 10:04:48 1.647,00 39.326.153/0001-69 - A C SILVA
COMERCIO DE GENEROS EIRELI

Válido

01/07/2021 - 10:04:52 1.646,93 39.368.629/0001-24 - ECOMAIS AR
CONDICIONADOS LTDA

Válido

01/07/2021 - 10:05:10 1.646,00 39.326.153/0001-69 - A C SILVA
COMERCIO DE GENEROS EIRELI

Válido

01/07/2021 - 10:05:15 1.645,93 39.368.629/0001-24 - ECOMAIS AR
CONDICIONADOS LTDA

Válido

01/07/2021 - 10:05:32 1.645,00 39.326.153/0001-69 - A C SILVA
COMERCIO DE GENEROS EIRELI

Válido

01/07/2021 - 10:05:38 1.644,93 39.368.629/0001-24 - ECOMAIS AR
CONDICIONADOS LTDA

Válido

01/07/2021 - 10:05:45 1.645,90 39.481.980/0001-27 - O M TEIXEIRA
SERVICOS E COMERCIO EM GERAL
EIRELI

Cancelado - A empresa não atendeu o solicitado na Diligência,
apresentou outros documentos estranhos ao processo, é vedado a na
diligência a inclusão de documento novo, a empresa não apresentou
contratos e notas fiscais que comprovem a autenticidade do atestado
de capacidade técnica apresentado pela empresa no processo em tela.
07/07/2021 16:49:21

01/07/2021 - 10:05:57 1.644,00 39.326.153/0001-69 - A C SILVA
COMERCIO DE GENEROS EIRELI

Válido

01/07/2021 - 10:06:02 1.643,93 39.368.629/0001-24 - ECOMAIS AR
CONDICIONADOS LTDA

Válido

01/07/2021 - 10:06:13 1.643,00 39.326.153/0001-69 - A C SILVA
COMERCIO DE GENEROS EIRELI

Válido

01/07/2021 - 10:06:16 1.643,92 39.481.980/0001-27 - O M TEIXEIRA
SERVICOS E COMERCIO EM GERAL
EIRELI

Cancelado - A empresa não atendeu o solicitado na Diligência,
apresentou outros documentos estranhos ao processo, é vedado a na
diligência a inclusão de documento novo, a empresa não apresentou
contratos e notas fiscais que comprovem a autenticidade do atestado
de capacidade técnica apresentado pela empresa no processo em tela.
07/07/2021 16:49:21

01/07/2021 - 10:06:17 1.642,93 39.368.629/0001-24 - ECOMAIS AR
CONDICIONADOS LTDA

Válido

01/07/2021 - 10:06:22 1.642,00 39.326.153/0001-69 - A C SILVA
COMERCIO DE GENEROS EIRELI

Válido

01/07/2021 - 10:06:25 2.100,00 34.390.049/0001-10 - SANTANA E
SOUZA DISTRIBUIDORA E
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou conforme solicitado os
documentos solicitados na diligência, sendo que os documentos
solicitados são necessários para atestar a veracidade do atestado de
capacidade técnica apresentada pela empresa, e conforme informado a
não apresentação dos documentos solicitados a empresa seria
INABILITADA. 05/07/2021 09:17:01

01/07/2021 - 10:06:38 1.641,85 39.368.629/0001-24 - ECOMAIS AR
CONDICIONADOS LTDA

Válido

01/07/2021 - 10:06:51 1.641,00 39.326.153/0001-69 - A C SILVA
COMERCIO DE GENEROS EIRELI

Válido

01/07/2021 - 10:06:58 1.640,85 39.368.629/0001-24 - ECOMAIS AR
CONDICIONADOS LTDA

Válido

01/07/2021 - 10:07:04 1.640,99 39.481.980/0001-27 - O M TEIXEIRA
SERVICOS E COMERCIO EM GERAL
EIRELI

Cancelado - A empresa não atendeu o solicitado na Diligência,
apresentou outros documentos estranhos ao processo, é vedado a na
diligência a inclusão de documento novo, a empresa não apresentou
contratos e notas fiscais que comprovem a autenticidade do atestado
de capacidade técnica apresentado pela empresa no processo em tela.
07/07/2021 16:49:21

0007 - "APARELHO DE TELEVISÃO 42"" TIPO DE TELA LED COLORIDO CLOSED CAPTION LEGENDA OCULTA QUE
DESCREVE ALÉM DAS FALAS QUALQUER OUTRO SOM PRESENTE NA CENA MENU INGLÊS – PORTUGUÊS – ESPANHOL
PROGRAMAÇÃO AUTOMÁTICA DE CANAIS PARA 181 CANAIS VHF/UHF/TV A CABO NOMEAR CANAIS CONTROLE
REMOTO AJUSTE DA IMAGEM AJUSTE DE IMAGEM PRÉ PROGRAMADO (4 OPÇÕES) E PERSONALIZADO MANUALMENTE
FUNÇÃO DSC REALÇA A COR NATURAL DA PELE PERMITINDO MAIS QUALIDADE NAS IMAGENS EFEITOS DE ÁUDIO
FUNÇÃO AVL DIMINUI TEMPORARIAMENTE A DIFERENÇA DE VOLUME AO TROCAR DE CANAL ALTO FALANTES
INTEGRADOS SAP AUTO DEMONSTRAÇÃO, CONTEÚDO DA EMBALAGEM 01 TELEVISOR 01 CONTROLE REMOTO 01
MANUAL DO USUÁRIO ALIMENTAÇÃO BIVOLT SISTEMA DE COR PAL M PAL N – NTSC "
Data Valor CNPJ Situação

30/06/2021 - 14:32:34 2.796,00 (proposta) 34.390.049/0001-10 - SANTANA E
SOUZA DISTRIBUIDORA E
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou conforme solicitado os
documentos solicitados na diligência, sendo que os documentos
solicitados são necessários para atestar a veracidade do atestado de
capacidade técnica apresentada pela empresa, e conforme informado a
não apresentação dos documentos solicitados a empresa seria
INABILITADA. 05/07/2021 09:17:01
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30/06/2021 - 14:55:17 4.000,00 (proposta) 30.317.183/0001-34 - TH COMERCIO
DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A empresa não atendeu o solicitado na Diligência, a
empresa não apresentou contratos e notas fiscais que comprovem a
autenticidade do atestado de capacidade técnica apresentado pela
empresa no processo em tela. 09/07/2021 10:44:33

30/06/2021 - 17:49:18 3.500,00 (proposta) 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

30/06/2021 - 18:13:30 3.007,30 (proposta) 14.190.355/0001-03 - SPACE
INFORMÁTICA E MÓVEIS PARA
ESCRITÓRIO LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou documento solicitado no edital
conforme item 19.1.1.2.Prova de inscrição no cadastro de contribuintes
Estadual (FIC) e Municipal, relativo ao domicílio ou sede da licitante,
pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto licitado,
sendo assim INABILITADA por ausência de documentos. 01/07/2021
17:29:41

30/06/2021 - 20:54:01 2.796,00 (proposta) 27.025.802/0001-02 - MIDIA
SEGURANÇA ELETRONICA EIRELI -
ME

Válido

30/06/2021 - 22:49:27 2.796,00 (proposta) 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 00:19:01 2.780,00 (proposta) 39.326.153/0001-69 - A C SILVA
COMERCIO DE GENEROS EIRELI

Válido

01/07/2021 - 05:52:08 2.598,00 (proposta) 39.481.980/0001-27 - O M TEIXEIRA
SERVICOS E COMERCIO EM GERAL
EIRELI

Cancelado - A empresa não atendeu o solicitado na Diligência,
apresentou outros documentos estranhos ao processo, é vedado a na
diligência a inclusão de documento novo, a empresa não apresentou
contratos e notas fiscais que comprovem a autenticidade do atestado
de capacidade técnica apresentado pela empresa no processo em tela.
07/07/2021 16:49:21

01/07/2021 - 09:56:01 2.591,31 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 09:56:34 2.590,00 27.025.802/0001-02 - MIDIA
SEGURANÇA ELETRONICA EIRELI -
ME

Válido

01/07/2021 - 09:56:41 2.588,39 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 09:56:48 2.588,00 27.025.802/0001-02 - MIDIA
SEGURANÇA ELETRONICA EIRELI -
ME

Válido

01/07/2021 - 09:56:52 2.578,61 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 09:56:56 2.580,00 14.190.355/0001-03 - SPACE
INFORMÁTICA E MÓVEIS PARA
ESCRITÓRIO LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou documento solicitado no edital
conforme item 19.1.1.2.Prova de inscrição no cadastro de contribuintes
Estadual (FIC) e Municipal, relativo ao domicílio ou sede da licitante,
pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto licitado,
sendo assim INABILITADA por ausência de documentos. 01/07/2021
17:29:41
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01/07/2021 - 09:57:02 2.570,00 14.190.355/0001-03 - SPACE
INFORMÁTICA E MÓVEIS PARA
ESCRITÓRIO LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou documento solicitado no edital
conforme item 19.1.1.2.Prova de inscrição no cadastro de contribuintes
Estadual (FIC) e Municipal, relativo ao domicílio ou sede da licitante,
pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto licitado,
sendo assim INABILITADA por ausência de documentos. 01/07/2021
17:29:41

01/07/2021 - 09:57:05 2.563,46 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 09:57:14 2.560,00 14.190.355/0001-03 - SPACE
INFORMÁTICA E MÓVEIS PARA
ESCRITÓRIO LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou documento solicitado no edital
conforme item 19.1.1.2.Prova de inscrição no cadastro de contribuintes
Estadual (FIC) e Municipal, relativo ao domicílio ou sede da licitante,
pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto licitado,
sendo assim INABILITADA por ausência de documentos. 01/07/2021
17:29:41

01/07/2021 - 09:57:17 2.556,73 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 09:57:27 2.562,00 27.025.802/0001-02 - MIDIA
SEGURANÇA ELETRONICA EIRELI -
ME

Válido

01/07/2021 - 09:57:36 2.554,00 27.025.802/0001-02 - MIDIA
SEGURANÇA ELETRONICA EIRELI -
ME

Válido

01/07/2021 - 09:57:40 2.544,11 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 09:58:17 2.544,10 39.481.980/0001-27 - O M TEIXEIRA
SERVICOS E COMERCIO EM GERAL
EIRELI

Cancelado - A empresa não atendeu o solicitado na Diligência,
apresentou outros documentos estranhos ao processo, é vedado a na
diligência a inclusão de documento novo, a empresa não apresentou
contratos e notas fiscais que comprovem a autenticidade do atestado
de capacidade técnica apresentado pela empresa no processo em tela.
07/07/2021 16:49:21

01/07/2021 - 09:58:20 2.544,00 39.326.153/0001-69 - A C SILVA
COMERCIO DE GENEROS EIRELI

Válido

01/07/2021 - 09:58:28 2.541,21 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 09:59:00 2.540,20 27.025.802/0001-02 - MIDIA
SEGURANÇA ELETRONICA EIRELI -
ME

Válido
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01/07/2021 - 09:59:03 2.530,57 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 09:59:24 2.529,00 27.025.802/0001-02 - MIDIA
SEGURANÇA ELETRONICA EIRELI -
ME

Válido

01/07/2021 - 09:59:28 2.526,75 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 09:59:37 2.526,74 27.025.802/0001-02 - MIDIA
SEGURANÇA ELETRONICA EIRELI -
ME

Válido

01/07/2021 - 09:59:42 2.518,32 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 10:00:20 2.517,31 27.025.802/0001-02 - MIDIA
SEGURANÇA ELETRONICA EIRELI -
ME

Válido

01/07/2021 - 10:00:26 2.514,88 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 10:00:58 2.514,84 27.025.802/0001-02 - MIDIA
SEGURANÇA ELETRONICA EIRELI -
ME

Válido

01/07/2021 - 10:01:01 2.508,43 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 10:01:34 2.504,40 27.025.802/0001-02 - MIDIA
SEGURANÇA ELETRONICA EIRELI -
ME

Válido
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01/07/2021 - 10:01:37 2.497,67 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 10:02:00 2.496,62 27.025.802/0001-02 - MIDIA
SEGURANÇA ELETRONICA EIRELI -
ME

Válido

01/07/2021 - 10:02:03 2.494,67 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 10:02:12 2.490,00 14.190.355/0001-03 - SPACE
INFORMÁTICA E MÓVEIS PARA
ESCRITÓRIO LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou documento solicitado no edital
conforme item 19.1.1.2.Prova de inscrição no cadastro de contribuintes
Estadual (FIC) e Municipal, relativo ao domicílio ou sede da licitante,
pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto licitado,
sendo assim INABILITADA por ausência de documentos. 01/07/2021
17:29:41

01/07/2021 - 10:02:15 2.480,34 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 10:02:35 2.480,31 27.025.802/0001-02 - MIDIA
SEGURANÇA ELETRONICA EIRELI -
ME

Válido

01/07/2021 - 10:02:40 2.472,59 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 10:02:52 2.471,53 27.025.802/0001-02 - MIDIA
SEGURANÇA ELETRONICA EIRELI -
ME

Válido

01/07/2021 - 10:02:55 2.467,29 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 10:03:14 2.466,27 27.025.802/0001-02 - MIDIA
SEGURANÇA ELETRONICA EIRELI -
ME

Válido
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01/07/2021 - 10:03:19 2.460,72 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 10:03:38 2.460,00 39.326.153/0001-69 - A C SILVA
COMERCIO DE GENEROS EIRELI

Válido

01/07/2021 - 10:03:41 2.452,54 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 10:03:51 2.459,00 27.025.802/0001-02 - MIDIA
SEGURANÇA ELETRONICA EIRELI -
ME

Válido

01/07/2021 - 10:03:52 2.452,00 39.326.153/0001-69 - A C SILVA
COMERCIO DE GENEROS EIRELI

Válido

01/07/2021 - 10:03:55 2.447,63 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 10:04:09 2.447,61 27.025.802/0001-02 - MIDIA
SEGURANÇA ELETRONICA EIRELI -
ME

Válido

01/07/2021 - 10:04:12 2.444,47 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 10:04:17 2.444,00 39.326.153/0001-69 - A C SILVA
COMERCIO DE GENEROS EIRELI

Válido

01/07/2021 - 10:04:20 2.434,99 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 10:04:25 3.510,00 30.317.183/0001-34 - TH COMERCIO
DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A empresa não atendeu o solicitado na Diligência, a
empresa não apresentou contratos e notas fiscais que comprovem a
autenticidade do atestado de capacidade técnica apresentado pela
empresa no processo em tela. 09/07/2021 10:44:33

01/07/2021 - 10:04:31 2.443,97 27.025.802/0001-02 - MIDIA
SEGURANÇA ELETRONICA EIRELI -
ME

Válido
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01/07/2021 - 10:04:41 2.400,00 14.190.355/0001-03 - SPACE
INFORMÁTICA E MÓVEIS PARA
ESCRITÓRIO LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou documento solicitado no edital
conforme item 19.1.1.2.Prova de inscrição no cadastro de contribuintes
Estadual (FIC) e Municipal, relativo ao domicílio ou sede da licitante,
pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto licitado,
sendo assim INABILITADA por ausência de documentos. 01/07/2021
17:29:41

01/07/2021 - 10:04:45 2.390,86 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 10:04:54 2.390,00 39.326.153/0001-69 - A C SILVA
COMERCIO DE GENEROS EIRELI

Válido

01/07/2021 - 10:04:57 2.386,55 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 10:05:16 2.385,53 27.025.802/0001-02 - MIDIA
SEGURANÇA ELETRONICA EIRELI -
ME

Válido

01/07/2021 - 10:05:19 2.379,67 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 10:05:23 2.380,00 14.190.355/0001-03 - SPACE
INFORMÁTICA E MÓVEIS PARA
ESCRITÓRIO LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou documento solicitado no edital
conforme item 19.1.1.2.Prova de inscrição no cadastro de contribuintes
Estadual (FIC) e Municipal, relativo ao domicílio ou sede da licitante,
pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto licitado,
sendo assim INABILITADA por ausência de documentos. 01/07/2021
17:29:41

01/07/2021 - 10:05:36 2.379,00 39.326.153/0001-69 - A C SILVA
COMERCIO DE GENEROS EIRELI

Válido

01/07/2021 - 10:05:40 2.373,11 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 10:06:00 2.372,10 27.025.802/0001-02 - MIDIA
SEGURANÇA ELETRONICA EIRELI -
ME

Válido

01/07/2021 - 10:06:03 2.371,87 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 10:06:06 2.372,00 39.326.153/0001-69 - A C SILVA
COMERCIO DE GENEROS EIRELI

Válido
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01/07/2021 - 10:06:09 2.371,00 39.326.153/0001-69 - A C SILVA
COMERCIO DE GENEROS EIRELI

Válido

01/07/2021 - 10:06:13 2.369,81 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 10:06:27 2.369,00 39.326.153/0001-69 - A C SILVA
COMERCIO DE GENEROS EIRELI

Válido

01/07/2021 - 10:06:30 2.359,51 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 10:06:54 2.358,50 27.025.802/0001-02 - MIDIA
SEGURANÇA ELETRONICA EIRELI -
ME

Válido

01/07/2021 - 10:06:57 2.353,66 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 10:07:01 2.300,00 14.190.355/0001-03 - SPACE
INFORMÁTICA E MÓVEIS PARA
ESCRITÓRIO LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou documento solicitado no edital
conforme item 19.1.1.2.Prova de inscrição no cadastro de contribuintes
Estadual (FIC) e Municipal, relativo ao domicílio ou sede da licitante,
pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto licitado,
sendo assim INABILITADA por ausência de documentos. 01/07/2021
17:29:41

01/07/2021 - 10:07:04 2.296,40 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 10:07:19 2.296,00 39.326.153/0001-69 - A C SILVA
COMERCIO DE GENEROS EIRELI

Válido

01/07/2021 - 10:07:24 2.291,66 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 10:07:34 2.450,00 34.390.049/0001-10 - SANTANA E
SOUZA DISTRIBUIDORA E
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou conforme solicitado os
documentos solicitados na diligência, sendo que os documentos
solicitados são necessários para atestar a veracidade do atestado de
capacidade técnica apresentada pela empresa, e conforme informado a
não apresentação dos documentos solicitados a empresa seria
INABILITADA. 05/07/2021 09:17:01

01/07/2021 - 10:07:53 2.291,00 39.326.153/0001-69 - A C SILVA
COMERCIO DE GENEROS EIRELI

Válido
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01/07/2021 - 10:07:57 2.287,36 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 10:08:29 2.286,33 27.025.802/0001-02 - MIDIA
SEGURANÇA ELETRONICA EIRELI -
ME

Válido

01/07/2021 - 10:08:34 2.277,54 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 10:08:39 2.286,00 39.326.153/0001-69 - A C SILVA
COMERCIO DE GENEROS EIRELI

Válido

01/07/2021 - 10:09:04 2.276,50 27.025.802/0001-02 - MIDIA
SEGURANÇA ELETRONICA EIRELI -
ME

Válido

01/07/2021 - 10:09:07 2.275,57 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 10:09:15 2.276,00 39.326.153/0001-69 - A C SILVA
COMERCIO DE GENEROS EIRELI

Válido

01/07/2021 - 10:09:21 2.275,00 39.326.153/0001-69 - A C SILVA
COMERCIO DE GENEROS EIRELI

Válido

01/07/2021 - 10:09:24 2.266,20 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 10:10:33 2.260,00 14.190.355/0001-03 - SPACE
INFORMÁTICA E MÓVEIS PARA
ESCRITÓRIO LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou documento solicitado no edital
conforme item 19.1.1.2.Prova de inscrição no cadastro de contribuintes
Estadual (FIC) e Municipal, relativo ao domicílio ou sede da licitante,
pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto licitado,
sendo assim INABILITADA por ausência de documentos. 01/07/2021
17:29:41

01/07/2021 - 10:10:36 2.255,38 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 10:10:45 2.259,99 39.326.153/0001-69 - A C SILVA
COMERCIO DE GENEROS EIRELI

Válido
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01/07/2021 - 10:12:22 2.250,00 14.190.355/0001-03 - SPACE
INFORMÁTICA E MÓVEIS PARA
ESCRITÓRIO LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou documento solicitado no edital
conforme item 19.1.1.2.Prova de inscrição no cadastro de contribuintes
Estadual (FIC) e Municipal, relativo ao domicílio ou sede da licitante,
pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto licitado,
sendo assim INABILITADA por ausência de documentos. 01/07/2021
17:29:41

01/07/2021 - 10:12:25 2.245,46 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 10:12:48 2.244,42 27.025.802/0001-02 - MIDIA
SEGURANÇA ELETRONICA EIRELI -
ME

Válido

01/07/2021 - 10:12:51 2.234,49 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 10:13:22 2.234,00 14.190.355/0001-03 - SPACE
INFORMÁTICA E MÓVEIS PARA
ESCRITÓRIO LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou documento solicitado no edital
conforme item 19.1.1.2.Prova de inscrição no cadastro de contribuintes
Estadual (FIC) e Municipal, relativo ao domicílio ou sede da licitante,
pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto licitado,
sendo assim INABILITADA por ausência de documentos. 01/07/2021
17:29:41

01/07/2021 - 10:13:26 2.225,82 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 10:13:58 2.225,72 27.025.802/0001-02 - MIDIA
SEGURANÇA ELETRONICA EIRELI -
ME

Válido

01/07/2021 - 10:14:04 2.221,26 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 10:14:50 2.220,00 14.190.355/0001-03 - SPACE
INFORMÁTICA E MÓVEIS PARA
ESCRITÓRIO LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou documento solicitado no edital
conforme item 19.1.1.2.Prova de inscrição no cadastro de contribuintes
Estadual (FIC) e Municipal, relativo ao domicílio ou sede da licitante,
pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto licitado,
sendo assim INABILITADA por ausência de documentos. 01/07/2021
17:29:41

01/07/2021 - 10:14:53 2.216,83 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55
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01/07/2021 - 10:15:00 2.210,00 14.190.355/0001-03 - SPACE
INFORMÁTICA E MÓVEIS PARA
ESCRITÓRIO LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou documento solicitado no edital
conforme item 19.1.1.2.Prova de inscrição no cadastro de contribuintes
Estadual (FIC) e Municipal, relativo ao domicílio ou sede da licitante,
pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto licitado,
sendo assim INABILITADA por ausência de documentos. 01/07/2021
17:29:41

01/07/2021 - 10:15:03 2.200,33 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 10:15:12 2.215,81 27.025.802/0001-02 - MIDIA
SEGURANÇA ELETRONICA EIRELI -
ME

Válido

01/07/2021 - 10:15:14 2.199,00 39.326.153/0001-69 - A C SILVA
COMERCIO DE GENEROS EIRELI

Válido

01/07/2021 - 10:15:17 2.194,82 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 10:15:31 2.193,81 27.025.802/0001-02 - MIDIA
SEGURANÇA ELETRONICA EIRELI -
ME

Válido

01/07/2021 - 10:15:35 2.188,86 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 10:15:54 2.186,89 27.025.802/0001-02 - MIDIA
SEGURANÇA ELETRONICA EIRELI -
ME

Válido

01/07/2021 - 10:15:58 2.182,09 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 10:16:07 2.180,00 14.190.355/0001-03 - SPACE
INFORMÁTICA E MÓVEIS PARA
ESCRITÓRIO LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou documento solicitado no edital
conforme item 19.1.1.2.Prova de inscrição no cadastro de contribuintes
Estadual (FIC) e Municipal, relativo ao domicílio ou sede da licitante,
pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto licitado,
sendo assim INABILITADA por ausência de documentos. 01/07/2021
17:29:41

01/07/2021 - 10:16:10 2.176,61 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55
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01/07/2021 - 10:16:33 2.176,59 27.025.802/0001-02 - MIDIA
SEGURANÇA ELETRONICA EIRELI -
ME

Válido

01/07/2021 - 10:16:36 2.174,94 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 10:16:46 2.170,00 14.190.355/0001-03 - SPACE
INFORMÁTICA E MÓVEIS PARA
ESCRITÓRIO LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou documento solicitado no edital
conforme item 19.1.1.2.Prova de inscrição no cadastro de contribuintes
Estadual (FIC) e Municipal, relativo ao domicílio ou sede da licitante,
pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto licitado,
sendo assim INABILITADA por ausência de documentos. 01/07/2021
17:29:41

01/07/2021 - 10:16:52 2.162,09 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 10:17:19 2.160,00 14.190.355/0001-03 - SPACE
INFORMÁTICA E MÓVEIS PARA
ESCRITÓRIO LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou documento solicitado no edital
conforme item 19.1.1.2.Prova de inscrição no cadastro de contribuintes
Estadual (FIC) e Municipal, relativo ao domicílio ou sede da licitante,
pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto licitado,
sendo assim INABILITADA por ausência de documentos. 01/07/2021
17:29:41

01/07/2021 - 10:17:23 2.157,91 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 10:17:42 2.156,89 27.025.802/0001-02 - MIDIA
SEGURANÇA ELETRONICA EIRELI -
ME

Válido

01/07/2021 - 10:17:45 2.155,53 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 10:18:11 2.150,00 14.190.355/0001-03 - SPACE
INFORMÁTICA E MÓVEIS PARA
ESCRITÓRIO LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou documento solicitado no edital
conforme item 19.1.1.2.Prova de inscrição no cadastro de contribuintes
Estadual (FIC) e Municipal, relativo ao domicílio ou sede da licitante,
pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto licitado,
sendo assim INABILITADA por ausência de documentos. 01/07/2021
17:29:41

01/07/2021 - 10:18:15 2.149,38 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55
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01/07/2021 - 10:18:21 2.140,00 14.190.355/0001-03 - SPACE
INFORMÁTICA E MÓVEIS PARA
ESCRITÓRIO LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou documento solicitado no edital
conforme item 19.1.1.2.Prova de inscrição no cadastro de contribuintes
Estadual (FIC) e Municipal, relativo ao domicílio ou sede da licitante,
pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto licitado,
sendo assim INABILITADA por ausência de documentos. 01/07/2021
17:29:41

01/07/2021 - 10:18:24 2.136,54 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 10:18:33 2.136,52 27.025.802/0001-02 - MIDIA
SEGURANÇA ELETRONICA EIRELI -
ME

Válido

01/07/2021 - 10:18:36 2.130,40 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 10:18:43 2.130,00 14.190.355/0001-03 - SPACE
INFORMÁTICA E MÓVEIS PARA
ESCRITÓRIO LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou documento solicitado no edital
conforme item 19.1.1.2.Prova de inscrição no cadastro de contribuintes
Estadual (FIC) e Municipal, relativo ao domicílio ou sede da licitante,
pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto licitado,
sendo assim INABILITADA por ausência de documentos. 01/07/2021
17:29:41

01/07/2021 - 10:18:46 2.123,60 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 10:18:54 2.129,39 27.025.802/0001-02 - MIDIA
SEGURANÇA ELETRONICA EIRELI -
ME

Válido

01/07/2021 - 10:18:56 2.120,00 14.190.355/0001-03 - SPACE
INFORMÁTICA E MÓVEIS PARA
ESCRITÓRIO LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou documento solicitado no edital
conforme item 19.1.1.2.Prova de inscrição no cadastro de contribuintes
Estadual (FIC) e Municipal, relativo ao domicílio ou sede da licitante,
pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto licitado,
sendo assim INABILITADA por ausência de documentos. 01/07/2021
17:29:41

01/07/2021 - 10:18:59 2.116,22 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 10:19:14 2.116,12 27.025.802/0001-02 - MIDIA
SEGURANÇA ELETRONICA EIRELI -
ME

Válido
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01/07/2021 - 10:19:17 2.115,47 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 10:19:29 2.110,00 14.190.355/0001-03 - SPACE
INFORMÁTICA E MÓVEIS PARA
ESCRITÓRIO LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou documento solicitado no edital
conforme item 19.1.1.2.Prova de inscrição no cadastro de contribuintes
Estadual (FIC) e Municipal, relativo ao domicílio ou sede da licitante,
pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto licitado,
sendo assim INABILITADA por ausência de documentos. 01/07/2021
17:29:41

01/07/2021 - 10:19:32 2.106,53 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 10:19:48 2.106,51 27.025.802/0001-02 - MIDIA
SEGURANÇA ELETRONICA EIRELI -
ME

Válido

01/07/2021 - 10:19:52 2.104,41 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 10:20:38 2.100,00 14.190.355/0001-03 - SPACE
INFORMÁTICA E MÓVEIS PARA
ESCRITÓRIO LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou documento solicitado no edital
conforme item 19.1.1.2.Prova de inscrição no cadastro de contribuintes
Estadual (FIC) e Municipal, relativo ao domicílio ou sede da licitante,
pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto licitado,
sendo assim INABILITADA por ausência de documentos. 01/07/2021
17:29:41

01/07/2021 - 10:20:41 2.092,05 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 10:20:47 2.090,00 14.190.355/0001-03 - SPACE
INFORMÁTICA E MÓVEIS PARA
ESCRITÓRIO LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou documento solicitado no edital
conforme item 19.1.1.2.Prova de inscrição no cadastro de contribuintes
Estadual (FIC) e Municipal, relativo ao domicílio ou sede da licitante,
pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto licitado,
sendo assim INABILITADA por ausência de documentos. 01/07/2021
17:29:41

01/07/2021 - 10:20:50 2.080,41 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 10:21:15 2.080,21 27.025.802/0001-02 - MIDIA
SEGURANÇA ELETRONICA EIRELI -
ME

Válido
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01/07/2021 - 10:21:19 2.074,86 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 10:21:47 2.070,00 14.190.355/0001-03 - SPACE
INFORMÁTICA E MÓVEIS PARA
ESCRITÓRIO LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou documento solicitado no edital
conforme item 19.1.1.2.Prova de inscrição no cadastro de contribuintes
Estadual (FIC) e Municipal, relativo ao domicílio ou sede da licitante,
pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto licitado,
sendo assim INABILITADA por ausência de documentos. 01/07/2021
17:29:41

01/07/2021 - 10:21:50 2.062,07 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 10:22:08 2.060,00 14.190.355/0001-03 - SPACE
INFORMÁTICA E MÓVEIS PARA
ESCRITÓRIO LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou documento solicitado no edital
conforme item 19.1.1.2.Prova de inscrição no cadastro de contribuintes
Estadual (FIC) e Municipal, relativo ao domicílio ou sede da licitante,
pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto licitado,
sendo assim INABILITADA por ausência de documentos. 01/07/2021
17:29:41

01/07/2021 - 10:22:11 2.051,52 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 10:22:25 2.051,41 27.025.802/0001-02 - MIDIA
SEGURANÇA ELETRONICA EIRELI -
ME

Válido

01/07/2021 - 10:22:28 2.047,44 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 10:22:40 2.040,00 14.190.355/0001-03 - SPACE
INFORMÁTICA E MÓVEIS PARA
ESCRITÓRIO LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou documento solicitado no edital
conforme item 19.1.1.2.Prova de inscrição no cadastro de contribuintes
Estadual (FIC) e Municipal, relativo ao domicílio ou sede da licitante,
pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto licitado,
sendo assim INABILITADA por ausência de documentos. 01/07/2021
17:29:41

01/07/2021 - 10:22:45 2.034,75 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55
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01/07/2021 - 10:22:55 2.030,00 14.190.355/0001-03 - SPACE
INFORMÁTICA E MÓVEIS PARA
ESCRITÓRIO LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou documento solicitado no edital
conforme item 19.1.1.2.Prova de inscrição no cadastro de contribuintes
Estadual (FIC) e Municipal, relativo ao domicílio ou sede da licitante,
pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto licitado,
sendo assim INABILITADA por ausência de documentos. 01/07/2021
17:29:41

01/07/2021 - 10:23:01 2.027,25 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 10:23:06 2.033,74 27.025.802/0001-02 - MIDIA
SEGURANÇA ELETRONICA EIRELI -
ME

Válido

01/07/2021 - 10:23:20 2.020,00 14.190.355/0001-03 - SPACE
INFORMÁTICA E MÓVEIS PARA
ESCRITÓRIO LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou documento solicitado no edital
conforme item 19.1.1.2.Prova de inscrição no cadastro de contribuintes
Estadual (FIC) e Municipal, relativo ao domicílio ou sede da licitante,
pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto licitado,
sendo assim INABILITADA por ausência de documentos. 01/07/2021
17:29:41

01/07/2021 - 10:23:24 2.016,62 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 10:23:33 2.016,61 27.025.802/0001-02 - MIDIA
SEGURANÇA ELETRONICA EIRELI -
ME

Válido

01/07/2021 - 10:23:36 2.010,97 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 10:24:01 2.000,00 14.190.355/0001-03 - SPACE
INFORMÁTICA E MÓVEIS PARA
ESCRITÓRIO LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou documento solicitado no edital
conforme item 19.1.1.2.Prova de inscrição no cadastro de contribuintes
Estadual (FIC) e Municipal, relativo ao domicílio ou sede da licitante,
pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto licitado,
sendo assim INABILITADA por ausência de documentos. 01/07/2021
17:29:41

01/07/2021 - 10:24:14 1.999,99 27.025.802/0001-02 - MIDIA
SEGURANÇA ELETRONICA EIRELI -
ME

Válido

01/07/2021 - 10:25:29 1.990,00 14.190.355/0001-03 - SPACE
INFORMÁTICA E MÓVEIS PARA
ESCRITÓRIO LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou documento solicitado no edital
conforme item 19.1.1.2.Prova de inscrição no cadastro de contribuintes
Estadual (FIC) e Municipal, relativo ao domicílio ou sede da licitante,
pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto licitado,
sendo assim INABILITADA por ausência de documentos. 01/07/2021
17:29:41

01/07/2021 - 10:25:55 1.989,97 27.025.802/0001-02 - MIDIA
SEGURANÇA ELETRONICA EIRELI -
ME

Válido

01/07/2021 - 10:26:07 1.980,00 14.190.355/0001-03 - SPACE
INFORMÁTICA E MÓVEIS PARA
ESCRITÓRIO LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou documento solicitado no edital
conforme item 19.1.1.2.Prova de inscrição no cadastro de contribuintes
Estadual (FIC) e Municipal, relativo ao domicílio ou sede da licitante,
pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto licitado,
sendo assim INABILITADA por ausência de documentos. 01/07/2021
17:29:41

01/07/2021 - 10:26:29 1.979,90 27.025.802/0001-02 - MIDIA
SEGURANÇA ELETRONICA EIRELI -
ME

Válido

01/07/2021 - 10:26:37 1.970,00 14.190.355/0001-03 - SPACE
INFORMÁTICA E MÓVEIS PARA
ESCRITÓRIO LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou documento solicitado no edital
conforme item 19.1.1.2.Prova de inscrição no cadastro de contribuintes
Estadual (FIC) e Municipal, relativo ao domicílio ou sede da licitante,
pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto licitado,
sendo assim INABILITADA por ausência de documentos. 01/07/2021
17:29:41
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01/07/2021 - 10:26:53 1.969,98 27.025.802/0001-02 - MIDIA
SEGURANÇA ELETRONICA EIRELI -
ME

Válido

01/07/2021 - 10:27:28 1.960,00 14.190.355/0001-03 - SPACE
INFORMÁTICA E MÓVEIS PARA
ESCRITÓRIO LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou documento solicitado no edital
conforme item 19.1.1.2.Prova de inscrição no cadastro de contribuintes
Estadual (FIC) e Municipal, relativo ao domicílio ou sede da licitante,
pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto licitado,
sendo assim INABILITADA por ausência de documentos. 01/07/2021
17:29:41

01/07/2021 - 10:27:58 1.959,96 27.025.802/0001-02 - MIDIA
SEGURANÇA ELETRONICA EIRELI -
ME

Válido

01/07/2021 - 10:28:14 1.950,00 14.190.355/0001-03 - SPACE
INFORMÁTICA E MÓVEIS PARA
ESCRITÓRIO LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou documento solicitado no edital
conforme item 19.1.1.2.Prova de inscrição no cadastro de contribuintes
Estadual (FIC) e Municipal, relativo ao domicílio ou sede da licitante,
pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto licitado,
sendo assim INABILITADA por ausência de documentos. 01/07/2021
17:29:41

01/07/2021 - 10:29:32 1.949,96 27.025.802/0001-02 - MIDIA
SEGURANÇA ELETRONICA EIRELI -
ME

Válido

01/07/2021 - 10:30:13 1.948,00 14.190.355/0001-03 - SPACE
INFORMÁTICA E MÓVEIS PARA
ESCRITÓRIO LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou documento solicitado no edital
conforme item 19.1.1.2.Prova de inscrição no cadastro de contribuintes
Estadual (FIC) e Municipal, relativo ao domicílio ou sede da licitante,
pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto licitado,
sendo assim INABILITADA por ausência de documentos. 01/07/2021
17:29:41

01/07/2021 - 10:31:15 1.947,00 27.025.802/0001-02 - MIDIA
SEGURANÇA ELETRONICA EIRELI -
ME

Válido

01/07/2021 - 10:31:34 1.940,00 14.190.355/0001-03 - SPACE
INFORMÁTICA E MÓVEIS PARA
ESCRITÓRIO LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou documento solicitado no edital
conforme item 19.1.1.2.Prova de inscrição no cadastro de contribuintes
Estadual (FIC) e Municipal, relativo ao domicílio ou sede da licitante,
pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto licitado,
sendo assim INABILITADA por ausência de documentos. 01/07/2021
17:29:41

01/07/2021 - 10:32:02 1.939,00 27.025.802/0001-02 - MIDIA
SEGURANÇA ELETRONICA EIRELI -
ME

Válido

01/07/2021 - 10:32:35 1.930,00 14.190.355/0001-03 - SPACE
INFORMÁTICA E MÓVEIS PARA
ESCRITÓRIO LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou documento solicitado no edital
conforme item 19.1.1.2.Prova de inscrição no cadastro de contribuintes
Estadual (FIC) e Municipal, relativo ao domicílio ou sede da licitante,
pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto licitado,
sendo assim INABILITADA por ausência de documentos. 01/07/2021
17:29:41

01/07/2021 - 10:33:03 1.929,00 27.025.802/0001-02 - MIDIA
SEGURANÇA ELETRONICA EIRELI -
ME

Válido

01/07/2021 - 10:33:37 1.920,00 14.190.355/0001-03 - SPACE
INFORMÁTICA E MÓVEIS PARA
ESCRITÓRIO LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou documento solicitado no edital
conforme item 19.1.1.2.Prova de inscrição no cadastro de contribuintes
Estadual (FIC) e Municipal, relativo ao domicílio ou sede da licitante,
pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto licitado,
sendo assim INABILITADA por ausência de documentos. 01/07/2021
17:29:41

01/07/2021 - 10:33:59 1.919,00 27.025.802/0001-02 - MIDIA
SEGURANÇA ELETRONICA EIRELI -
ME

Válido

01/07/2021 - 10:34:21 1.910,00 14.190.355/0001-03 - SPACE
INFORMÁTICA E MÓVEIS PARA
ESCRITÓRIO LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou documento solicitado no edital
conforme item 19.1.1.2.Prova de inscrição no cadastro de contribuintes
Estadual (FIC) e Municipal, relativo ao domicílio ou sede da licitante,
pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto licitado,
sendo assim INABILITADA por ausência de documentos. 01/07/2021
17:29:41

01/07/2021 - 10:34:36 1.909,00 27.025.802/0001-02 - MIDIA
SEGURANÇA ELETRONICA EIRELI -
ME

Válido

01/07/2021 - 10:34:45 1.900,00 14.190.355/0001-03 - SPACE
INFORMÁTICA E MÓVEIS PARA
ESCRITÓRIO LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou documento solicitado no edital
conforme item 19.1.1.2.Prova de inscrição no cadastro de contribuintes
Estadual (FIC) e Municipal, relativo ao domicílio ou sede da licitante,
pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto licitado,
sendo assim INABILITADA por ausência de documentos. 01/07/2021
17:29:41

01/07/2021 - 10:35:13 1.899,00 27.025.802/0001-02 - MIDIA
SEGURANÇA ELETRONICA EIRELI -
ME

Válido

01/07/2021 - 10:35:20 1.890,00 14.190.355/0001-03 - SPACE
INFORMÁTICA E MÓVEIS PARA
ESCRITÓRIO LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou documento solicitado no edital
conforme item 19.1.1.2.Prova de inscrição no cadastro de contribuintes
Estadual (FIC) e Municipal, relativo ao domicílio ou sede da licitante,
pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto licitado,
sendo assim INABILITADA por ausência de documentos. 01/07/2021
17:29:41

01/07/2021 - 10:35:40 1.889,00 27.025.802/0001-02 - MIDIA
SEGURANÇA ELETRONICA EIRELI -
ME

Válido
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01/07/2021 - 10:35:56 1.880,00 14.190.355/0001-03 - SPACE
INFORMÁTICA E MÓVEIS PARA
ESCRITÓRIO LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou documento solicitado no edital
conforme item 19.1.1.2.Prova de inscrição no cadastro de contribuintes
Estadual (FIC) e Municipal, relativo ao domicílio ou sede da licitante,
pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto licitado,
sendo assim INABILITADA por ausência de documentos. 01/07/2021
17:29:41

01/07/2021 - 10:36:15 1.879,00 27.025.802/0001-02 - MIDIA
SEGURANÇA ELETRONICA EIRELI -
ME

Válido

01/07/2021 - 10:36:33 1.870,00 14.190.355/0001-03 - SPACE
INFORMÁTICA E MÓVEIS PARA
ESCRITÓRIO LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou documento solicitado no edital
conforme item 19.1.1.2.Prova de inscrição no cadastro de contribuintes
Estadual (FIC) e Municipal, relativo ao domicílio ou sede da licitante,
pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto licitado,
sendo assim INABILITADA por ausência de documentos. 01/07/2021
17:29:41

01/07/2021 - 10:36:54 2.550,00 30.317.183/0001-34 - TH COMERCIO
DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A empresa não atendeu o solicitado na Diligência, a
empresa não apresentou contratos e notas fiscais que comprovem a
autenticidade do atestado de capacidade técnica apresentado pela
empresa no processo em tela. 09/07/2021 10:44:33

01/07/2021 - 10:38:11 1.869,00 27.025.802/0001-02 - MIDIA
SEGURANÇA ELETRONICA EIRELI -
ME

Válido

01/07/2021 - 10:38:24 1.860,00 14.190.355/0001-03 - SPACE
INFORMÁTICA E MÓVEIS PARA
ESCRITÓRIO LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou documento solicitado no edital
conforme item 19.1.1.2.Prova de inscrição no cadastro de contribuintes
Estadual (FIC) e Municipal, relativo ao domicílio ou sede da licitante,
pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto licitado,
sendo assim INABILITADA por ausência de documentos. 01/07/2021
17:29:41

0008 - APARELHO DE TELEVISÃO COLORIDO TELA DE LED 32’ WIDE TIPO DE TV LED RESOLUÇÃO FULLHD 1920X1080P
FORMATO DA TELA WIDESCREEN (16 9) ENTRADA HDMI ENTRADA PC RECURSOS DE ÁUDIO AJUSTES DE ÁUDIO
BALANÇO/AGUDO/GRAVES MUTE CONTRASTE 4 000 000 1 RELÓGIO SLEEP TIMER ESTÉREO SAP ZOOM COM
CONVERSOR INTEGRADO
Data Valor CNPJ Situação

30/06/2021 - 14:33:06 2.155,00 (proposta) 34.390.049/0001-10 - SANTANA E
SOUZA DISTRIBUIDORA E
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou conforme solicitado os
documentos solicitados na diligência, sendo que os documentos
solicitados são necessários para atestar a veracidade do atestado de
capacidade técnica apresentada pela empresa, e conforme informado a
não apresentação dos documentos solicitados a empresa seria
INABILITADA. 05/07/2021 09:17:01

30/06/2021 - 14:56:18 3.000,00 (proposta) 30.317.183/0001-34 - TH COMERCIO
DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A empresa não atendeu o solicitado na Diligência, a
empresa não apresentou contratos e notas fiscais que comprovem a
autenticidade do atestado de capacidade técnica apresentado pela
empresa no processo em tela. 09/07/2021 10:44:33

30/06/2021 - 17:49:37 4.000,00 (proposta) 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

30/06/2021 - 18:13:59 2.031,50 (proposta) 14.190.355/0001-03 - SPACE
INFORMÁTICA E MÓVEIS PARA
ESCRITÓRIO LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou documento solicitado no edital
conforme item 19.1.1.2.Prova de inscrição no cadastro de contribuintes
Estadual (FIC) e Municipal, relativo ao domicílio ou sede da licitante,
pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto licitado,
sendo assim INABILITADA por ausência de documentos. 01/07/2021
17:33:25

30/06/2021 - 20:54:34 2.155,00 (proposta) 27.025.802/0001-02 - MIDIA
SEGURANÇA ELETRONICA EIRELI -
ME

Válido

30/06/2021 - 22:49:27 2.155,00 (proposta) 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 00:18:44 2.140,00 (proposta) 39.326.153/0001-69 - A C SILVA
COMERCIO DE GENEROS EIRELI

Válido

01/07/2021 - 05:52:49 1.818,00 (proposta) 39.481.980/0001-27 - O M TEIXEIRA
SERVICOS E COMERCIO EM GERAL
EIRELI

Cancelado - A empresa não atendeu o solicitado na Diligência,
apresentou outros documentos estranhos ao processo, é vedado a na
diligência a inclusão de documento novo, a empresa não apresentou
contratos e notas fiscais que comprovem a autenticidade do atestado
de capacidade técnica apresentado pela empresa no processo em tela.
07/07/2021 16:49:21
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01/07/2021 - 09:56:01 1.812,68 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 09:56:40 1.810,00 27.025.802/0001-02 - MIDIA
SEGURANÇA ELETRONICA EIRELI -
ME

Válido

01/07/2021 - 09:56:43 1.807,41 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 09:57:07 1.800,00 14.190.355/0001-03 - SPACE
INFORMÁTICA E MÓVEIS PARA
ESCRITÓRIO LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou documento solicitado no edital
conforme item 19.1.1.2.Prova de inscrição no cadastro de contribuintes
Estadual (FIC) e Municipal, relativo ao domicílio ou sede da licitante,
pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto licitado,
sendo assim INABILITADA por ausência de documentos. 01/07/2021
17:33:25

01/07/2021 - 09:57:13 1.799,89 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 09:57:38 1.799,85 39.481.980/0001-27 - O M TEIXEIRA
SERVICOS E COMERCIO EM GERAL
EIRELI

Cancelado - A empresa não atendeu o solicitado na Diligência,
apresentou outros documentos estranhos ao processo, é vedado a na
diligência a inclusão de documento novo, a empresa não apresentou
contratos e notas fiscais que comprovem a autenticidade do atestado
de capacidade técnica apresentado pela empresa no processo em tela.
07/07/2021 16:49:21

01/07/2021 - 09:57:41 1.799,79 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 09:57:45 1.798,80 27.025.802/0001-02 - MIDIA
SEGURANÇA ELETRONICA EIRELI -
ME

Válido

01/07/2021 - 09:57:48 1.789,44 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 09:58:13 1.788,40 27.025.802/0001-02 - MIDIA
SEGURANÇA ELETRONICA EIRELI -
ME

Válido
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01/07/2021 - 09:58:17 1.780,46 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 09:58:26 1.779,00 39.326.153/0001-69 - A C SILVA
COMERCIO DE GENEROS EIRELI

Válido

01/07/2021 - 09:58:29 1.769,53 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 09:58:52 1.768,52 27.025.802/0001-02 - MIDIA
SEGURANÇA ELETRONICA EIRELI -
ME

Válido

01/07/2021 - 09:58:55 1.765,33 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 09:59:30 1.764,00 27.025.802/0001-02 - MIDIA
SEGURANÇA ELETRONICA EIRELI -
ME

Válido

01/07/2021 - 09:59:35 1.756,75 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 10:00:28 1.755,70 27.025.802/0001-02 - MIDIA
SEGURANÇA ELETRONICA EIRELI -
ME

Válido

01/07/2021 - 10:00:31 1.750,07 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 10:00:40 1.749,00 39.481.980/0001-27 - O M TEIXEIRA
SERVICOS E COMERCIO EM GERAL
EIRELI

Cancelado - A empresa não atendeu o solicitado na Diligência,
apresentou outros documentos estranhos ao processo, é vedado a na
diligência a inclusão de documento novo, a empresa não apresentou
contratos e notas fiscais que comprovem a autenticidade do atestado
de capacidade técnica apresentado pela empresa no processo em tela.
07/07/2021 16:49:21
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01/07/2021 - 10:00:43 1.741,96 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 10:01:06 1.741,92 27.025.802/0001-02 - MIDIA
SEGURANÇA ELETRONICA EIRELI -
ME

Válido

01/07/2021 - 10:01:09 1.737,02 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 10:01:24 1.737,00 27.025.802/0001-02 - MIDIA
SEGURANÇA ELETRONICA EIRELI -
ME

Válido

01/07/2021 - 10:01:27 1.736,14 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 10:01:43 1.734,12 27.025.802/0001-02 - MIDIA
SEGURANÇA ELETRONICA EIRELI -
ME

Válido

01/07/2021 - 10:01:47 1.725,25 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 10:02:09 1.725,21 27.025.802/0001-02 - MIDIA
SEGURANÇA ELETRONICA EIRELI -
ME

Válido

01/07/2021 - 10:02:13 1.718,55 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 10:02:18 1.700,00 14.190.355/0001-03 - SPACE
INFORMÁTICA E MÓVEIS PARA
ESCRITÓRIO LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou documento solicitado no edital
conforme item 19.1.1.2.Prova de inscrição no cadastro de contribuintes
Estadual (FIC) e Municipal, relativo ao domicílio ou sede da licitante,
pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto licitado,
sendo assim INABILITADA por ausência de documentos. 01/07/2021
17:33:25

01/07/2021 - 10:02:25 1.725,24 39.481.980/0001-27 - O M TEIXEIRA
SERVICOS E COMERCIO EM GERAL
EIRELI

Cancelado - A empresa não atendeu o solicitado na Diligência,
apresentou outros documentos estranhos ao processo, é vedado a na
diligência a inclusão de documento novo, a empresa não apresentou
contratos e notas fiscais que comprovem a autenticidade do atestado
de capacidade técnica apresentado pela empresa no processo em tela.
07/07/2021 16:49:21
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01/07/2021 - 10:02:43 1.699,99 27.025.802/0001-02 - MIDIA
SEGURANÇA ELETRONICA EIRELI -
ME

Válido

01/07/2021 - 10:02:46 1.699,00 39.326.153/0001-69 - A C SILVA
COMERCIO DE GENEROS EIRELI

Válido

01/07/2021 - 10:03:03 1.699,95 39.481.980/0001-27 - O M TEIXEIRA
SERVICOS E COMERCIO EM GERAL
EIRELI

Cancelado - A empresa não atendeu o solicitado na Diligência,
apresentou outros documentos estranhos ao processo, é vedado a na
diligência a inclusão de documento novo, a empresa não apresentou
contratos e notas fiscais que comprovem a autenticidade do atestado
de capacidade técnica apresentado pela empresa no processo em tela.
07/07/2021 16:49:21

01/07/2021 - 10:03:21 1.698,00 27.025.802/0001-02 - MIDIA
SEGURANÇA ELETRONICA EIRELI -
ME

Válido

01/07/2021 - 10:03:47 1.697,00 39.326.153/0001-69 - A C SILVA
COMERCIO DE GENEROS EIRELI

Válido

01/07/2021 - 10:04:00 1.696,00 27.025.802/0001-02 - MIDIA
SEGURANÇA ELETRONICA EIRELI -
ME

Válido

01/07/2021 - 10:04:22 1.695,00 39.326.153/0001-69 - A C SILVA
COMERCIO DE GENEROS EIRELI

Válido

01/07/2021 - 10:04:31 2.500,00 30.317.183/0001-34 - TH COMERCIO
DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A empresa não atendeu o solicitado na Diligência, a
empresa não apresentou contratos e notas fiscais que comprovem a
autenticidade do atestado de capacidade técnica apresentado pela
empresa no processo em tela. 09/07/2021 10:44:33

01/07/2021 - 10:04:43 1.694,99 27.025.802/0001-02 - MIDIA
SEGURANÇA ELETRONICA EIRELI -
ME

Válido

01/07/2021 - 10:04:46 1.600,00 14.190.355/0001-03 - SPACE
INFORMÁTICA E MÓVEIS PARA
ESCRITÓRIO LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou documento solicitado no edital
conforme item 19.1.1.2.Prova de inscrição no cadastro de contribuintes
Estadual (FIC) e Municipal, relativo ao domicílio ou sede da licitante,
pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto licitado,
sendo assim INABILITADA por ausência de documentos. 01/07/2021
17:33:25

01/07/2021 - 10:04:58 1.599,00 39.326.153/0001-69 - A C SILVA
COMERCIO DE GENEROS EIRELI

Válido

01/07/2021 - 10:05:03 1.694,98 39.481.980/0001-27 - O M TEIXEIRA
SERVICOS E COMERCIO EM GERAL
EIRELI

Cancelado - A empresa não atendeu o solicitado na Diligência,
apresentou outros documentos estranhos ao processo, é vedado a na
diligência a inclusão de documento novo, a empresa não apresentou
contratos e notas fiscais que comprovem a autenticidade do atestado
de capacidade técnica apresentado pela empresa no processo em tela.
07/07/2021 16:49:21

01/07/2021 - 10:05:31 1.550,00 14.190.355/0001-03 - SPACE
INFORMÁTICA E MÓVEIS PARA
ESCRITÓRIO LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou documento solicitado no edital
conforme item 19.1.1.2.Prova de inscrição no cadastro de contribuintes
Estadual (FIC) e Municipal, relativo ao domicílio ou sede da licitante,
pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto licitado,
sendo assim INABILITADA por ausência de documentos. 01/07/2021
17:33:25

01/07/2021 - 10:05:41 1.549,00 39.326.153/0001-69 - A C SILVA
COMERCIO DE GENEROS EIRELI

Válido

01/07/2021 - 10:05:47 1.549,98 27.025.802/0001-02 - MIDIA
SEGURANÇA ELETRONICA EIRELI -
ME

Válido

01/07/2021 - 10:06:42 1.548,91 27.025.802/0001-02 - MIDIA
SEGURANÇA ELETRONICA EIRELI -
ME

Válido

01/07/2021 - 10:06:46 1.548,00 39.481.980/0001-27 - O M TEIXEIRA
SERVICOS E COMERCIO EM GERAL
EIRELI

Cancelado - A empresa não atendeu o solicitado na Diligência,
apresentou outros documentos estranhos ao processo, é vedado a na
diligência a inclusão de documento novo, a empresa não apresentou
contratos e notas fiscais que comprovem a autenticidade do atestado
de capacidade técnica apresentado pela empresa no processo em tela.
07/07/2021 16:49:21

01/07/2021 - 10:07:09 1.540,00 14.190.355/0001-03 - SPACE
INFORMÁTICA E MÓVEIS PARA
ESCRITÓRIO LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou documento solicitado no edital
conforme item 19.1.1.2.Prova de inscrição no cadastro de contribuintes
Estadual (FIC) e Municipal, relativo ao domicílio ou sede da licitante,
pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto licitado,
sendo assim INABILITADA por ausência de documentos. 01/07/2021
17:33:25

01/07/2021 - 10:07:22 1.539,00 39.326.153/0001-69 - A C SILVA
COMERCIO DE GENEROS EIRELI

Válido

01/07/2021 - 10:07:55 1.850,00 34.390.049/0001-10 - SANTANA E
SOUZA DISTRIBUIDORA E
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou conforme solicitado os
documentos solicitados na diligência, sendo que os documentos
solicitados são necessários para atestar a veracidade do atestado de
capacidade técnica apresentada pela empresa, e conforme informado a
não apresentação dos documentos solicitados a empresa seria
INABILITADA. 05/07/2021 09:17:01

01/07/2021 - 10:08:00 1.500,00 14.190.355/0001-03 - SPACE
INFORMÁTICA E MÓVEIS PARA
ESCRITÓRIO LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou documento solicitado no edital
conforme item 19.1.1.2.Prova de inscrição no cadastro de contribuintes
Estadual (FIC) e Municipal, relativo ao domicílio ou sede da licitante,
pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto licitado,
sendo assim INABILITADA por ausência de documentos. 01/07/2021
17:33:25

01/07/2021 - 10:08:15 1.499,00 27.025.802/0001-02 - MIDIA
SEGURANÇA ELETRONICA EIRELI -
ME

Válido
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01/07/2021 - 10:08:45 1.498,00 39.326.153/0001-69 - A C SILVA
COMERCIO DE GENEROS EIRELI

Válido

01/07/2021 - 10:09:11 1.497,00 27.025.802/0001-02 - MIDIA
SEGURANÇA ELETRONICA EIRELI -
ME

Válido

01/07/2021 - 10:09:14 1.490,00 14.190.355/0001-03 - SPACE
INFORMÁTICA E MÓVEIS PARA
ESCRITÓRIO LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou documento solicitado no edital
conforme item 19.1.1.2.Prova de inscrição no cadastro de contribuintes
Estadual (FIC) e Municipal, relativo ao domicílio ou sede da licitante,
pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto licitado,
sendo assim INABILITADA por ausência de documentos. 01/07/2021
17:33:25

01/07/2021 - 10:10:06 1.489,00 39.481.980/0001-27 - O M TEIXEIRA
SERVICOS E COMERCIO EM GERAL
EIRELI

Cancelado - A empresa não atendeu o solicitado na Diligência,
apresentou outros documentos estranhos ao processo, é vedado a na
diligência a inclusão de documento novo, a empresa não apresentou
contratos e notas fiscais que comprovem a autenticidade do atestado
de capacidade técnica apresentado pela empresa no processo em tela.
07/07/2021 16:49:21

01/07/2021 - 10:10:38 1.480,00 14.190.355/0001-03 - SPACE
INFORMÁTICA E MÓVEIS PARA
ESCRITÓRIO LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou documento solicitado no edital
conforme item 19.1.1.2.Prova de inscrição no cadastro de contribuintes
Estadual (FIC) e Municipal, relativo ao domicílio ou sede da licitante,
pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto licitado,
sendo assim INABILITADA por ausência de documentos. 01/07/2021
17:33:25

01/07/2021 - 10:12:34 1.479,99 27.025.802/0001-02 - MIDIA
SEGURANÇA ELETRONICA EIRELI -
ME

Válido

01/07/2021 - 10:13:17 1.478,00 14.190.355/0001-03 - SPACE
INFORMÁTICA E MÓVEIS PARA
ESCRITÓRIO LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou documento solicitado no edital
conforme item 19.1.1.2.Prova de inscrição no cadastro de contribuintes
Estadual (FIC) e Municipal, relativo ao domicílio ou sede da licitante,
pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto licitado,
sendo assim INABILITADA por ausência de documentos. 01/07/2021
17:33:25

01/07/2021 - 10:13:45 1.477,89 27.025.802/0001-02 - MIDIA
SEGURANÇA ELETRONICA EIRELI -
ME

Válido

01/07/2021 - 10:14:55 1.477,00 14.190.355/0001-03 - SPACE
INFORMÁTICA E MÓVEIS PARA
ESCRITÓRIO LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou documento solicitado no edital
conforme item 19.1.1.2.Prova de inscrição no cadastro de contribuintes
Estadual (FIC) e Municipal, relativo ao domicílio ou sede da licitante,
pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto licitado,
sendo assim INABILITADA por ausência de documentos. 01/07/2021
17:33:25

01/07/2021 - 10:15:41 1.476,00 27.025.802/0001-02 - MIDIA
SEGURANÇA ELETRONICA EIRELI -
ME

Válido

01/07/2021 - 10:16:01 1.470,00 14.190.355/0001-03 - SPACE
INFORMÁTICA E MÓVEIS PARA
ESCRITÓRIO LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou documento solicitado no edital
conforme item 19.1.1.2.Prova de inscrição no cadastro de contribuintes
Estadual (FIC) e Municipal, relativo ao domicílio ou sede da licitante,
pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto licitado,
sendo assim INABILITADA por ausência de documentos. 01/07/2021
17:33:25

01/07/2021 - 10:16:24 1.469,99 27.025.802/0001-02 - MIDIA
SEGURANÇA ELETRONICA EIRELI -
ME

Válido

01/07/2021 - 10:16:40 1.460,00 14.190.355/0001-03 - SPACE
INFORMÁTICA E MÓVEIS PARA
ESCRITÓRIO LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou documento solicitado no edital
conforme item 19.1.1.2.Prova de inscrição no cadastro de contribuintes
Estadual (FIC) e Municipal, relativo ao domicílio ou sede da licitante,
pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto licitado,
sendo assim INABILITADA por ausência de documentos. 01/07/2021
17:33:25

01/07/2021 - 10:17:34 1.459,98 27.025.802/0001-02 - MIDIA
SEGURANÇA ELETRONICA EIRELI -
ME

Válido

01/07/2021 - 10:18:16 1.450,00 14.190.355/0001-03 - SPACE
INFORMÁTICA E MÓVEIS PARA
ESCRITÓRIO LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou documento solicitado no edital
conforme item 19.1.1.2.Prova de inscrição no cadastro de contribuintes
Estadual (FIC) e Municipal, relativo ao domicílio ou sede da licitante,
pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto licitado,
sendo assim INABILITADA por ausência de documentos. 01/07/2021
17:33:25

01/07/2021 - 10:18:42 1.449,98 27.025.802/0001-02 - MIDIA
SEGURANÇA ELETRONICA EIRELI -
ME

Válido

01/07/2021 - 10:18:51 1.440,00 14.190.355/0001-03 - SPACE
INFORMÁTICA E MÓVEIS PARA
ESCRITÓRIO LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou documento solicitado no edital
conforme item 19.1.1.2.Prova de inscrição no cadastro de contribuintes
Estadual (FIC) e Municipal, relativo ao domicílio ou sede da licitante,
pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto licitado,
sendo assim INABILITADA por ausência de documentos. 01/07/2021
17:33:25

01/07/2021 - 10:19:05 1.439,98 27.025.802/0001-02 - MIDIA
SEGURANÇA ELETRONICA EIRELI -
ME

Válido

01/07/2021 - 10:19:25 1.430,00 14.190.355/0001-03 - SPACE
INFORMÁTICA E MÓVEIS PARA
ESCRITÓRIO LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou documento solicitado no edital
conforme item 19.1.1.2.Prova de inscrição no cadastro de contribuintes
Estadual (FIC) e Municipal, relativo ao domicílio ou sede da licitante,
pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto licitado,
sendo assim INABILITADA por ausência de documentos. 01/07/2021
17:33:25



A autenticidade do documento pode ser verificada no site http://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 20/09/2021 às 16:54:32.
Código verificador: 13D75D

Página 108 de 423

01/07/2021 - 10:19:40 1.429,88 27.025.802/0001-02 - MIDIA
SEGURANÇA ELETRONICA EIRELI -
ME

Válido

01/07/2021 - 10:20:42 1.420,00 14.190.355/0001-03 - SPACE
INFORMÁTICA E MÓVEIS PARA
ESCRITÓRIO LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou documento solicitado no edital
conforme item 19.1.1.2.Prova de inscrição no cadastro de contribuintes
Estadual (FIC) e Municipal, relativo ao domicílio ou sede da licitante,
pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto licitado,
sendo assim INABILITADA por ausência de documentos. 01/07/2021
17:33:25

01/07/2021 - 10:21:04 1.419,00 27.025.802/0001-02 - MIDIA
SEGURANÇA ELETRONICA EIRELI -
ME

Válido

01/07/2021 - 10:21:51 1.410,00 14.190.355/0001-03 - SPACE
INFORMÁTICA E MÓVEIS PARA
ESCRITÓRIO LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou documento solicitado no edital
conforme item 19.1.1.2.Prova de inscrição no cadastro de contribuintes
Estadual (FIC) e Municipal, relativo ao domicílio ou sede da licitante,
pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto licitado,
sendo assim INABILITADA por ausência de documentos. 01/07/2021
17:33:25

01/07/2021 - 10:22:13 1.409,99 27.025.802/0001-02 - MIDIA
SEGURANÇA ELETRONICA EIRELI -
ME

Válido

01/07/2021 - 10:22:51 1.400,00 14.190.355/0001-03 - SPACE
INFORMÁTICA E MÓVEIS PARA
ESCRITÓRIO LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou documento solicitado no edital
conforme item 19.1.1.2.Prova de inscrição no cadastro de contribuintes
Estadual (FIC) e Municipal, relativo ao domicílio ou sede da licitante,
pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto licitado,
sendo assim INABILITADA por ausência de documentos. 01/07/2021
17:33:25

01/07/2021 - 10:23:18 1.399,97 27.025.802/0001-02 - MIDIA
SEGURANÇA ELETRONICA EIRELI -
ME

Válido

01/07/2021 - 10:24:05 1.390,00 14.190.355/0001-03 - SPACE
INFORMÁTICA E MÓVEIS PARA
ESCRITÓRIO LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou documento solicitado no edital
conforme item 19.1.1.2.Prova de inscrição no cadastro de contribuintes
Estadual (FIC) e Municipal, relativo ao domicílio ou sede da licitante,
pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto licitado,
sendo assim INABILITADA por ausência de documentos. 01/07/2021
17:33:25

01/07/2021 - 10:24:25 1.389,00 27.025.802/0001-02 - MIDIA
SEGURANÇA ELETRONICA EIRELI -
ME

Válido

01/07/2021 - 10:25:34 1.380,00 14.190.355/0001-03 - SPACE
INFORMÁTICA E MÓVEIS PARA
ESCRITÓRIO LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou documento solicitado no edital
conforme item 19.1.1.2.Prova de inscrição no cadastro de contribuintes
Estadual (FIC) e Municipal, relativo ao domicílio ou sede da licitante,
pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto licitado,
sendo assim INABILITADA por ausência de documentos. 01/07/2021
17:33:25

01/07/2021 - 10:26:02 1.379,99 27.025.802/0001-02 - MIDIA
SEGURANÇA ELETRONICA EIRELI -
ME

Válido

01/07/2021 - 10:26:30 1.370,00 14.190.355/0001-03 - SPACE
INFORMÁTICA E MÓVEIS PARA
ESCRITÓRIO LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou documento solicitado no edital
conforme item 19.1.1.2.Prova de inscrição no cadastro de contribuintes
Estadual (FIC) e Municipal, relativo ao domicílio ou sede da licitante,
pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto licitado,
sendo assim INABILITADA por ausência de documentos. 01/07/2021
17:33:25

01/07/2021 - 10:26:37 1.369,99 27.025.802/0001-02 - MIDIA
SEGURANÇA ELETRONICA EIRELI -
ME

Válido

01/07/2021 - 10:26:42 1.360,00 14.190.355/0001-03 - SPACE
INFORMÁTICA E MÓVEIS PARA
ESCRITÓRIO LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou documento solicitado no edital
conforme item 19.1.1.2.Prova de inscrição no cadastro de contribuintes
Estadual (FIC) e Municipal, relativo ao domicílio ou sede da licitante,
pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto licitado,
sendo assim INABILITADA por ausência de documentos. 01/07/2021
17:33:25

01/07/2021 - 10:27:10 1.359,95 27.025.802/0001-02 - MIDIA
SEGURANÇA ELETRONICA EIRELI -
ME

Válido

01/07/2021 - 10:27:38 1.350,00 14.190.355/0001-03 - SPACE
INFORMÁTICA E MÓVEIS PARA
ESCRITÓRIO LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou documento solicitado no edital
conforme item 19.1.1.2.Prova de inscrição no cadastro de contribuintes
Estadual (FIC) e Municipal, relativo ao domicílio ou sede da licitante,
pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto licitado,
sendo assim INABILITADA por ausência de documentos. 01/07/2021
17:33:25

01/07/2021 - 10:28:06 1.349,97 27.025.802/0001-02 - MIDIA
SEGURANÇA ELETRONICA EIRELI -
ME

Válido

01/07/2021 - 10:28:40 1.340,00 14.190.355/0001-03 - SPACE
INFORMÁTICA E MÓVEIS PARA
ESCRITÓRIO LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou documento solicitado no edital
conforme item 19.1.1.2.Prova de inscrição no cadastro de contribuintes
Estadual (FIC) e Municipal, relativo ao domicílio ou sede da licitante,
pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto licitado,
sendo assim INABILITADA por ausência de documentos. 01/07/2021
17:33:25

01/07/2021 - 10:29:25 1.339,97 27.025.802/0001-02 - MIDIA
SEGURANÇA ELETRONICA EIRELI -
ME

Válido
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01/07/2021 - 10:30:19 1.330,00 14.190.355/0001-03 - SPACE
INFORMÁTICA E MÓVEIS PARA
ESCRITÓRIO LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou documento solicitado no edital
conforme item 19.1.1.2.Prova de inscrição no cadastro de contribuintes
Estadual (FIC) e Municipal, relativo ao domicílio ou sede da licitante,
pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto licitado,
sendo assim INABILITADA por ausência de documentos. 01/07/2021
17:33:25

01/07/2021 - 10:31:08 1.329,00 27.025.802/0001-02 - MIDIA
SEGURANÇA ELETRONICA EIRELI -
ME

Válido

01/07/2021 - 10:31:39 1.320,00 14.190.355/0001-03 - SPACE
INFORMÁTICA E MÓVEIS PARA
ESCRITÓRIO LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou documento solicitado no edital
conforme item 19.1.1.2.Prova de inscrição no cadastro de contribuintes
Estadual (FIC) e Municipal, relativo ao domicílio ou sede da licitante,
pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto licitado,
sendo assim INABILITADA por ausência de documentos. 01/07/2021
17:33:25

01/07/2021 - 10:31:55 1.319,00 27.025.802/0001-02 - MIDIA
SEGURANÇA ELETRONICA EIRELI -
ME

Válido

01/07/2021 - 10:32:40 1.310,00 14.190.355/0001-03 - SPACE
INFORMÁTICA E MÓVEIS PARA
ESCRITÓRIO LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou documento solicitado no edital
conforme item 19.1.1.2.Prova de inscrição no cadastro de contribuintes
Estadual (FIC) e Municipal, relativo ao domicílio ou sede da licitante,
pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto licitado,
sendo assim INABILITADA por ausência de documentos. 01/07/2021
17:33:25

01/07/2021 - 10:32:56 1.309,00 27.025.802/0001-02 - MIDIA
SEGURANÇA ELETRONICA EIRELI -
ME

Válido

01/07/2021 - 10:33:42 1.300,00 14.190.355/0001-03 - SPACE
INFORMÁTICA E MÓVEIS PARA
ESCRITÓRIO LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou documento solicitado no edital
conforme item 19.1.1.2.Prova de inscrição no cadastro de contribuintes
Estadual (FIC) e Municipal, relativo ao domicílio ou sede da licitante,
pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto licitado,
sendo assim INABILITADA por ausência de documentos. 01/07/2021
17:33:25

01/07/2021 - 10:33:52 1.299,00 27.025.802/0001-02 - MIDIA
SEGURANÇA ELETRONICA EIRELI -
ME

Válido

01/07/2021 - 10:34:26 1.290,00 14.190.355/0001-03 - SPACE
INFORMÁTICA E MÓVEIS PARA
ESCRITÓRIO LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou documento solicitado no edital
conforme item 19.1.1.2.Prova de inscrição no cadastro de contribuintes
Estadual (FIC) e Municipal, relativo ao domicílio ou sede da licitante,
pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto licitado,
sendo assim INABILITADA por ausência de documentos. 01/07/2021
17:33:25

01/07/2021 - 10:34:42 1.289,00 27.025.802/0001-02 - MIDIA
SEGURANÇA ELETRONICA EIRELI -
ME

Válido

01/07/2021 - 10:34:50 1.280,00 14.190.355/0001-03 - SPACE
INFORMÁTICA E MÓVEIS PARA
ESCRITÓRIO LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou documento solicitado no edital
conforme item 19.1.1.2.Prova de inscrição no cadastro de contribuintes
Estadual (FIC) e Municipal, relativo ao domicílio ou sede da licitante,
pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto licitado,
sendo assim INABILITADA por ausência de documentos. 01/07/2021
17:33:25

01/07/2021 - 10:35:01 1.279,00 27.025.802/0001-02 - MIDIA
SEGURANÇA ELETRONICA EIRELI -
ME

Válido

01/07/2021 - 10:35:14 1.270,00 14.190.355/0001-03 - SPACE
INFORMÁTICA E MÓVEIS PARA
ESCRITÓRIO LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou documento solicitado no edital
conforme item 19.1.1.2.Prova de inscrição no cadastro de contribuintes
Estadual (FIC) e Municipal, relativo ao domicílio ou sede da licitante,
pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto licitado,
sendo assim INABILITADA por ausência de documentos. 01/07/2021
17:33:25

01/07/2021 - 10:35:32 1.269,00 27.025.802/0001-02 - MIDIA
SEGURANÇA ELETRONICA EIRELI -
ME

Válido

01/07/2021 - 10:36:09 1.260,00 14.190.355/0001-03 - SPACE
INFORMÁTICA E MÓVEIS PARA
ESCRITÓRIO LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou documento solicitado no edital
conforme item 19.1.1.2.Prova de inscrição no cadastro de contribuintes
Estadual (FIC) e Municipal, relativo ao domicílio ou sede da licitante,
pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto licitado,
sendo assim INABILITADA por ausência de documentos. 01/07/2021
17:33:25

01/07/2021 - 10:36:23 1.259,00 27.025.802/0001-02 - MIDIA
SEGURANÇA ELETRONICA EIRELI -
ME

Válido

01/07/2021 - 10:36:28 2.100,00 30.317.183/0001-34 - TH COMERCIO
DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A empresa não atendeu o solicitado na Diligência, a
empresa não apresentou contratos e notas fiscais que comprovem a
autenticidade do atestado de capacidade técnica apresentado pela
empresa no processo em tela. 09/07/2021 10:44:33

01/07/2021 - 10:36:38 1.250,00 14.190.355/0001-03 - SPACE
INFORMÁTICA E MÓVEIS PARA
ESCRITÓRIO LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou documento solicitado no edital
conforme item 19.1.1.2.Prova de inscrição no cadastro de contribuintes
Estadual (FIC) e Municipal, relativo ao domicílio ou sede da licitante,
pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto licitado,
sendo assim INABILITADA por ausência de documentos. 01/07/2021
17:33:25

01/07/2021 - 10:38:05 1.249,00 27.025.802/0001-02 - MIDIA
SEGURANÇA ELETRONICA EIRELI -
ME

Válido
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01/07/2021 - 10:38:28 1.240,00 14.190.355/0001-03 - SPACE
INFORMÁTICA E MÓVEIS PARA
ESCRITÓRIO LTDA

Cancelado - A empresa não apresentou documento solicitado no edital
conforme item 19.1.1.2.Prova de inscrição no cadastro de contribuintes
Estadual (FIC) e Municipal, relativo ao domicílio ou sede da licitante,
pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto licitado,
sendo assim INABILITADA por ausência de documentos. 01/07/2021
17:33:25

0009 - ARMÁRIO ALTO,
Data Valor CNPJ Situação

25/06/2021 - 13:24:25 1.500,00 (proposta) 20.991.432/0001-19 - L CARVALHO
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou conforme solicitado os
documentos solicitados na diligência, sendo que os documentos
solicitados são necessários para atestar a veracidade do atestado de
capacidade técnica apresentada pela empresa, e conforme informado a
não apresentação dos documentos solicitados a empresa seria
INABILITADA. 05/07/2021 10:52:37

28/06/2021 - 14:16:05 1.000,00 (proposta) 41.201.514/0001-92 - R C CARVALHO
LOBO COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Válido

30/06/2021 - 13:42:30 780,00 (proposta) 09.138.830/0001-54 - COSTA SIMAO
LTDA

Válido

30/06/2021 - 14:33:47 1.002,50 (proposta) 34.390.049/0001-10 - SANTANA E
SOUZA DISTRIBUIDORA E
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou conforme solicitado os
documentos solicitados na diligência, sendo que os documentos
solicitados são necessários para atestar a veracidade do atestado de
capacidade técnica apresentada pela empresa, e conforme informado a
não apresentação dos documentos solicitados a empresa seria
INABILITADA. 05/07/2021 09:17:01

30/06/2021 - 14:58:00 2.000,00 (proposta) 30.317.183/0001-34 - TH COMERCIO
DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A empresa não atendeu o solicitado na Diligência, a
empresa não apresentou contratos e notas fiscais que comprovem a
autenticidade do atestado de capacidade técnica apresentado pela
empresa no processo em tela. 09/07/2021 10:44:33

30/06/2021 - 20:56:28 1.002,50 (proposta) 27.025.802/0001-02 - MIDIA
SEGURANÇA ELETRONICA EIRELI -
ME

Válido

30/06/2021 - 21:13:13 1.183,20 (proposta) 01.580.769/0001-99 - Bom Bons e
Descartáveis Eireli

Válido

30/06/2021 - 22:49:28 1.002,50 (proposta) 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 00:18:27 999,00 (proposta) 39.326.153/0001-69 - A C SILVA
COMERCIO DE GENEROS EIRELI

Válido

01/07/2021 - 05:53:32 596,00 (proposta) 39.481.980/0001-27 - O M TEIXEIRA
SERVICOS E COMERCIO EM GERAL
EIRELI

Cancelado - A empresa não atendeu o solicitado na Diligência,
apresentou outros documentos estranhos ao processo, é vedado a na
diligência a inclusão de documento novo, a empresa não apresentou
contratos e notas fiscais que comprovem a autenticidade do atestado
de capacidade técnica apresentado pela empresa no processo em tela.
07/07/2021 16:49:21

01/07/2021 - 09:56:02 600,00 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 09:58:05 595,00 27.025.802/0001-02 - MIDIA
SEGURANÇA ELETRONICA EIRELI -
ME

Válido

01/07/2021 - 09:58:43 593,00 39.481.980/0001-27 - O M TEIXEIRA
SERVICOS E COMERCIO EM GERAL
EIRELI

Cancelado - A empresa não atendeu o solicitado na Diligência,
apresentou outros documentos estranhos ao processo, é vedado a na
diligência a inclusão de documento novo, a empresa não apresentou
contratos e notas fiscais que comprovem a autenticidade do atestado
de capacidade técnica apresentado pela empresa no processo em tela.
07/07/2021 16:49:21

01/07/2021 - 09:58:49 779,99 39.326.153/0001-69 - A C SILVA
COMERCIO DE GENEROS EIRELI

Válido

01/07/2021 - 09:59:10 592,00 27.025.802/0001-02 - MIDIA
SEGURANÇA ELETRONICA EIRELI -
ME

Válido
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01/07/2021 - 09:59:32 591,97 39.481.980/0001-27 - O M TEIXEIRA
SERVICOS E COMERCIO EM GERAL
EIRELI

Cancelado - A empresa não atendeu o solicitado na Diligência,
apresentou outros documentos estranhos ao processo, é vedado a na
diligência a inclusão de documento novo, a empresa não apresentou
contratos e notas fiscais que comprovem a autenticidade do atestado
de capacidade técnica apresentado pela empresa no processo em tela.
07/07/2021 16:49:21

01/07/2021 - 10:00:35 591,00 27.025.802/0001-02 - MIDIA
SEGURANÇA ELETRONICA EIRELI -
ME

Válido

01/07/2021 - 10:00:51 590,98 39.481.980/0001-27 - O M TEIXEIRA
SERVICOS E COMERCIO EM GERAL
EIRELI

Cancelado - A empresa não atendeu o solicitado na Diligência,
apresentou outros documentos estranhos ao processo, é vedado a na
diligência a inclusão de documento novo, a empresa não apresentou
contratos e notas fiscais que comprovem a autenticidade do atestado
de capacidade técnica apresentado pela empresa no processo em tela.
07/07/2021 16:49:21

01/07/2021 - 10:01:15 589,96 27.025.802/0001-02 - MIDIA
SEGURANÇA ELETRONICA EIRELI -
ME

Válido

01/07/2021 - 10:02:01 589,95 39.481.980/0001-27 - O M TEIXEIRA
SERVICOS E COMERCIO EM GERAL
EIRELI

Cancelado - A empresa não atendeu o solicitado na Diligência,
apresentou outros documentos estranhos ao processo, é vedado a na
diligência a inclusão de documento novo, a empresa não apresentou
contratos e notas fiscais que comprovem a autenticidade do atestado
de capacidade técnica apresentado pela empresa no processo em tela.
07/07/2021 16:49:21

01/07/2021 - 10:02:15 700,00 30.317.183/0001-34 - TH COMERCIO
DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A empresa não atendeu o solicitado na Diligência, a
empresa não apresentou contratos e notas fiscais que comprovem a
autenticidade do atestado de capacidade técnica apresentado pela
empresa no processo em tela. 09/07/2021 10:44:33

01/07/2021 - 10:02:22 589,93 27.025.802/0001-02 - MIDIA
SEGURANÇA ELETRONICA EIRELI -
ME

Válido

01/07/2021 - 10:02:44 587,00 20.991.432/0001-19 - L CARVALHO
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou conforme solicitado os
documentos solicitados na diligência, sendo que os documentos
solicitados são necessários para atestar a veracidade do atestado de
capacidade técnica apresentada pela empresa, e conforme informado a
não apresentação dos documentos solicitados a empresa seria
INABILITADA. 05/07/2021 10:52:37

01/07/2021 - 10:02:51 986,00 01.580.769/0001-99 - Bom Bons e
Descartáveis Eireli

Válido

01/07/2021 - 10:03:12 586,95 39.481.980/0001-27 - O M TEIXEIRA
SERVICOS E COMERCIO EM GERAL
EIRELI

Cancelado - A empresa não atendeu o solicitado na Diligência,
apresentou outros documentos estranhos ao processo, é vedado a na
diligência a inclusão de documento novo, a empresa não apresentou
contratos e notas fiscais que comprovem a autenticidade do atestado
de capacidade técnica apresentado pela empresa no processo em tela.
07/07/2021 16:49:21

01/07/2021 - 10:03:30 585,93 27.025.802/0001-02 - MIDIA
SEGURANÇA ELETRONICA EIRELI -
ME

Válido

01/07/2021 - 10:03:44 580,00 20.991.432/0001-19 - L CARVALHO
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou conforme solicitado os
documentos solicitados na diligência, sendo que os documentos
solicitados são necessários para atestar a veracidade do atestado de
capacidade técnica apresentada pela empresa, e conforme informado a
não apresentação dos documentos solicitados a empresa seria
INABILITADA. 05/07/2021 10:52:37

01/07/2021 - 10:04:19 579,98 27.025.802/0001-02 - MIDIA
SEGURANÇA ELETRONICA EIRELI -
ME

Válido

01/07/2021 - 10:04:31 579,97 39.481.980/0001-27 - O M TEIXEIRA
SERVICOS E COMERCIO EM GERAL
EIRELI

Cancelado - A empresa não atendeu o solicitado na Diligência,
apresentou outros documentos estranhos ao processo, é vedado a na
diligência a inclusão de documento novo, a empresa não apresentou
contratos e notas fiscais que comprovem a autenticidade do atestado
de capacidade técnica apresentado pela empresa no processo em tela.
07/07/2021 16:49:21

01/07/2021 - 10:05:24 579,00 20.991.432/0001-19 - L CARVALHO
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou conforme solicitado os
documentos solicitados na diligência, sendo que os documentos
solicitados são necessários para atestar a veracidade do atestado de
capacidade técnica apresentada pela empresa, e conforme informado a
não apresentação dos documentos solicitados a empresa seria
INABILITADA. 05/07/2021 10:52:37

01/07/2021 - 10:05:30 579,55 27.025.802/0001-02 - MIDIA
SEGURANÇA ELETRONICA EIRELI -
ME

Válido

01/07/2021 - 10:05:38 578,88 27.025.802/0001-02 - MIDIA
SEGURANÇA ELETRONICA EIRELI -
ME

Válido

01/07/2021 - 10:06:26 578,87 39.481.980/0001-27 - O M TEIXEIRA
SERVICOS E COMERCIO EM GERAL
EIRELI

Cancelado - A empresa não atendeu o solicitado na Diligência,
apresentou outros documentos estranhos ao processo, é vedado a na
diligência a inclusão de documento novo, a empresa não apresentou
contratos e notas fiscais que comprovem a autenticidade do atestado
de capacidade técnica apresentado pela empresa no processo em tela.
07/07/2021 16:49:21

01/07/2021 - 10:06:52 576,00 20.991.432/0001-19 - L CARVALHO
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou conforme solicitado os
documentos solicitados na diligência, sendo que os documentos
solicitados são necessários para atestar a veracidade do atestado de
capacidade técnica apresentada pela empresa, e conforme informado a
não apresentação dos documentos solicitados a empresa seria
INABILITADA. 05/07/2021 10:52:37
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01/07/2021 - 10:07:05 575,98 27.025.802/0001-02 - MIDIA
SEGURANÇA ELETRONICA EIRELI -
ME

Válido

01/07/2021 - 10:07:16 575,00 20.991.432/0001-19 - L CARVALHO
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou conforme solicitado os
documentos solicitados na diligência, sendo que os documentos
solicitados são necessários para atestar a veracidade do atestado de
capacidade técnica apresentada pela empresa, e conforme informado a
não apresentação dos documentos solicitados a empresa seria
INABILITADA. 05/07/2021 10:52:37

01/07/2021 - 10:08:21 574,00 27.025.802/0001-02 - MIDIA
SEGURANÇA ELETRONICA EIRELI -
ME

Válido

01/07/2021 - 10:08:35 573,00 34.390.049/0001-10 - SANTANA E
SOUZA DISTRIBUIDORA E
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou conforme solicitado os
documentos solicitados na diligência, sendo que os documentos
solicitados são necessários para atestar a veracidade do atestado de
capacidade técnica apresentada pela empresa, e conforme informado a
não apresentação dos documentos solicitados a empresa seria
INABILITADA. 05/07/2021 09:17:01

01/07/2021 - 10:08:52 570,00 20.991.432/0001-19 - L CARVALHO
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou conforme solicitado os
documentos solicitados na diligência, sendo que os documentos
solicitados são necessários para atestar a veracidade do atestado de
capacidade técnica apresentada pela empresa, e conforme informado a
não apresentação dos documentos solicitados a empresa seria
INABILITADA. 05/07/2021 10:52:37

01/07/2021 - 10:09:10 569,00 34.390.049/0001-10 - SANTANA E
SOUZA DISTRIBUIDORA E
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou conforme solicitado os
documentos solicitados na diligência, sendo que os documentos
solicitados são necessários para atestar a veracidade do atestado de
capacidade técnica apresentada pela empresa, e conforme informado a
não apresentação dos documentos solicitados a empresa seria
INABILITADA. 05/07/2021 09:17:01

01/07/2021 - 10:09:18 568,00 27.025.802/0001-02 - MIDIA
SEGURANÇA ELETRONICA EIRELI -
ME

Válido

01/07/2021 - 10:10:00 567,00 20.991.432/0001-19 - L CARVALHO
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou conforme solicitado os
documentos solicitados na diligência, sendo que os documentos
solicitados são necessários para atestar a veracidade do atestado de
capacidade técnica apresentada pela empresa, e conforme informado a
não apresentação dos documentos solicitados a empresa seria
INABILITADA. 05/07/2021 10:52:37

01/07/2021 - 10:10:12 566,00 34.390.049/0001-10 - SANTANA E
SOUZA DISTRIBUIDORA E
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou conforme solicitado os
documentos solicitados na diligência, sendo que os documentos
solicitados são necessários para atestar a veracidade do atestado de
capacidade técnica apresentada pela empresa, e conforme informado a
não apresentação dos documentos solicitados a empresa seria
INABILITADA. 05/07/2021 09:17:01

01/07/2021 - 10:10:35 565,00 27.025.802/0001-02 - MIDIA
SEGURANÇA ELETRONICA EIRELI -
ME

Válido

01/07/2021 - 10:10:55 564,00 34.390.049/0001-10 - SANTANA E
SOUZA DISTRIBUIDORA E
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou conforme solicitado os
documentos solicitados na diligência, sendo que os documentos
solicitados são necessários para atestar a veracidade do atestado de
capacidade técnica apresentada pela empresa, e conforme informado a
não apresentação dos documentos solicitados a empresa seria
INABILITADA. 05/07/2021 09:17:01

01/07/2021 - 10:11:03 560,00 20.991.432/0001-19 - L CARVALHO
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou conforme solicitado os
documentos solicitados na diligência, sendo que os documentos
solicitados são necessários para atestar a veracidade do atestado de
capacidade técnica apresentada pela empresa, e conforme informado a
não apresentação dos documentos solicitados a empresa seria
INABILITADA. 05/07/2021 10:52:37

01/07/2021 - 10:11:17 563,00 27.025.802/0001-02 - MIDIA
SEGURANÇA ELETRONICA EIRELI -
ME

Válido

01/07/2021 - 10:11:24 559,00 27.025.802/0001-02 - MIDIA
SEGURANÇA ELETRONICA EIRELI -
ME

Válido

01/07/2021 - 10:11:38 558,00 34.390.049/0001-10 - SANTANA E
SOUZA DISTRIBUIDORA E
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou conforme solicitado os
documentos solicitados na diligência, sendo que os documentos
solicitados são necessários para atestar a veracidade do atestado de
capacidade técnica apresentada pela empresa, e conforme informado a
não apresentação dos documentos solicitados a empresa seria
INABILITADA. 05/07/2021 09:17:01

01/07/2021 - 10:11:58 557,00 27.025.802/0001-02 - MIDIA
SEGURANÇA ELETRONICA EIRELI -
ME

Válido

01/07/2021 - 10:12:10 556,00 20.991.432/0001-19 - L CARVALHO
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou conforme solicitado os
documentos solicitados na diligência, sendo que os documentos
solicitados são necessários para atestar a veracidade do atestado de
capacidade técnica apresentada pela empresa, e conforme informado a
não apresentação dos documentos solicitados a empresa seria
INABILITADA. 05/07/2021 10:52:37

01/07/2021 - 10:12:21 555,00 34.390.049/0001-10 - SANTANA E
SOUZA DISTRIBUIDORA E
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou conforme solicitado os
documentos solicitados na diligência, sendo que os documentos
solicitados são necessários para atestar a veracidade do atestado de
capacidade técnica apresentada pela empresa, e conforme informado a
não apresentação dos documentos solicitados a empresa seria
INABILITADA. 05/07/2021 09:17:01
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01/07/2021 - 10:12:33 554,00 20.991.432/0001-19 - L CARVALHO
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou conforme solicitado os
documentos solicitados na diligência, sendo que os documentos
solicitados são necessários para atestar a veracidade do atestado de
capacidade técnica apresentada pela empresa, e conforme informado a
não apresentação dos documentos solicitados a empresa seria
INABILITADA. 05/07/2021 10:52:37

01/07/2021 - 10:12:55 553,00 27.025.802/0001-02 - MIDIA
SEGURANÇA ELETRONICA EIRELI -
ME

Válido

01/07/2021 - 10:13:05 552,00 34.390.049/0001-10 - SANTANA E
SOUZA DISTRIBUIDORA E
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou conforme solicitado os
documentos solicitados na diligência, sendo que os documentos
solicitados são necessários para atestar a veracidade do atestado de
capacidade técnica apresentada pela empresa, e conforme informado a
não apresentação dos documentos solicitados a empresa seria
INABILITADA. 05/07/2021 09:17:01

01/07/2021 - 10:13:30 551,00 27.025.802/0001-02 - MIDIA
SEGURANÇA ELETRONICA EIRELI -
ME

Válido

01/07/2021 - 10:14:00 550,00 34.390.049/0001-10 - SANTANA E
SOUZA DISTRIBUIDORA E
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - 01/07/2021 10:16:09

01/07/2021 - 10:14:32 549,00 20.991.432/0001-19 - L CARVALHO
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou conforme solicitado os
documentos solicitados na diligência, sendo que os documentos
solicitados são necessários para atestar a veracidade do atestado de
capacidade técnica apresentada pela empresa, e conforme informado a
não apresentação dos documentos solicitados a empresa seria
INABILITADA. 05/07/2021 10:52:37

01/07/2021 - 10:15:00 548,00 27.025.802/0001-02 - MIDIA
SEGURANÇA ELETRONICA EIRELI -
ME

Válido

01/07/2021 - 10:15:34 547,00 20.991.432/0001-19 - L CARVALHO
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou conforme solicitado os
documentos solicitados na diligência, sendo que os documentos
solicitados são necessários para atestar a veracidade do atestado de
capacidade técnica apresentada pela empresa, e conforme informado a
não apresentação dos documentos solicitados a empresa seria
INABILITADA. 05/07/2021 10:52:37

01/07/2021 - 10:16:04 546,91 27.025.802/0001-02 - MIDIA
SEGURANÇA ELETRONICA EIRELI -
ME

Válido

01/07/2021 - 10:16:30 540,00 20.991.432/0001-19 - L CARVALHO
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou conforme solicitado os
documentos solicitados na diligência, sendo que os documentos
solicitados são necessários para atestar a veracidade do atestado de
capacidade técnica apresentada pela empresa, e conforme informado a
não apresentação dos documentos solicitados a empresa seria
INABILITADA. 05/07/2021 10:52:37

01/07/2021 - 10:16:42 539,99 27.025.802/0001-02 - MIDIA
SEGURANÇA ELETRONICA EIRELI -
ME

Válido

01/07/2021 - 10:16:56 539,00 20.991.432/0001-19 - L CARVALHO
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou conforme solicitado os
documentos solicitados na diligência, sendo que os documentos
solicitados são necessários para atestar a veracidade do atestado de
capacidade técnica apresentada pela empresa, e conforme informado a
não apresentação dos documentos solicitados a empresa seria
INABILITADA. 05/07/2021 10:52:37

01/07/2021 - 10:17:17 538,00 27.025.802/0001-02 - MIDIA
SEGURANÇA ELETRONICA EIRELI -
ME

Válido

01/07/2021 - 10:17:42 537,00 20.991.432/0001-19 - L CARVALHO
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou conforme solicitado os
documentos solicitados na diligência, sendo que os documentos
solicitados são necessários para atestar a veracidade do atestado de
capacidade técnica apresentada pela empresa, e conforme informado a
não apresentação dos documentos solicitados a empresa seria
INABILITADA. 05/07/2021 10:52:37

01/07/2021 - 10:18:24 536,00 27.025.802/0001-02 - MIDIA
SEGURANÇA ELETRONICA EIRELI -
ME

Válido

01/07/2021 - 10:19:07 535,00 20.991.432/0001-19 - L CARVALHO
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou conforme solicitado os
documentos solicitados na diligência, sendo que os documentos
solicitados são necessários para atestar a veracidade do atestado de
capacidade técnica apresentada pela empresa, e conforme informado a
não apresentação dos documentos solicitados a empresa seria
INABILITADA. 05/07/2021 10:52:37

01/07/2021 - 10:19:21 534,00 27.025.802/0001-02 - MIDIA
SEGURANÇA ELETRONICA EIRELI -
ME

Válido

01/07/2021 - 10:20:24 533,00 20.991.432/0001-19 - L CARVALHO
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou conforme solicitado os
documentos solicitados na diligência, sendo que os documentos
solicitados são necessários para atestar a veracidade do atestado de
capacidade técnica apresentada pela empresa, e conforme informado a
não apresentação dos documentos solicitados a empresa seria
INABILITADA. 05/07/2021 10:52:37

01/07/2021 - 10:20:56 532,00 27.025.802/0001-02 - MIDIA
SEGURANÇA ELETRONICA EIRELI -
ME

Válido
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01/07/2021 - 10:21:32 531,00 20.991.432/0001-19 - L CARVALHO
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou conforme solicitado os
documentos solicitados na diligência, sendo que os documentos
solicitados são necessários para atestar a veracidade do atestado de
capacidade técnica apresentada pela empresa, e conforme informado a
não apresentação dos documentos solicitados a empresa seria
INABILITADA. 05/07/2021 10:52:37

01/07/2021 - 10:22:05 530,89 27.025.802/0001-02 - MIDIA
SEGURANÇA ELETRONICA EIRELI -
ME

Válido

01/07/2021 - 10:22:31 530,00 20.991.432/0001-19 - L CARVALHO
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou conforme solicitado os
documentos solicitados na diligência, sendo que os documentos
solicitados são necessários para atestar a veracidade do atestado de
capacidade técnica apresentada pela empresa, e conforme informado a
não apresentação dos documentos solicitados a empresa seria
INABILITADA. 05/07/2021 10:52:37

01/07/2021 - 10:22:55 529,00 27.025.802/0001-02 - MIDIA
SEGURANÇA ELETRONICA EIRELI -
ME

Válido

01/07/2021 - 10:23:18 527,00 20.991.432/0001-19 - L CARVALHO
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou conforme solicitado os
documentos solicitados na diligência, sendo que os documentos
solicitados são necessários para atestar a veracidade do atestado de
capacidade técnica apresentada pela empresa, e conforme informado a
não apresentação dos documentos solicitados a empresa seria
INABILITADA. 05/07/2021 10:52:37

01/07/2021 - 10:23:25 526,99 27.025.802/0001-02 - MIDIA
SEGURANÇA ELETRONICA EIRELI -
ME

Válido

01/07/2021 - 10:23:44 523,00 20.991.432/0001-19 - L CARVALHO
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou conforme solicitado os
documentos solicitados na diligência, sendo que os documentos
solicitados são necessários para atestar a veracidade do atestado de
capacidade técnica apresentada pela empresa, e conforme informado a
não apresentação dos documentos solicitados a empresa seria
INABILITADA. 05/07/2021 10:52:37

01/07/2021 - 10:24:03 522,97 27.025.802/0001-02 - MIDIA
SEGURANÇA ELETRONICA EIRELI -
ME

Válido

01/07/2021 - 10:25:12 521,00 20.991.432/0001-19 - L CARVALHO
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou conforme solicitado os
documentos solicitados na diligência, sendo que os documentos
solicitados são necessários para atestar a veracidade do atestado de
capacidade técnica apresentada pela empresa, e conforme informado a
não apresentação dos documentos solicitados a empresa seria
INABILITADA. 05/07/2021 10:52:37

01/07/2021 - 10:25:28 520,97 27.025.802/0001-02 - MIDIA
SEGURANÇA ELETRONICA EIRELI -
ME

Válido

01/07/2021 - 10:25:45 520,00 20.991.432/0001-19 - L CARVALHO
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou conforme solicitado os
documentos solicitados na diligência, sendo que os documentos
solicitados são necessários para atestar a veracidade do atestado de
capacidade técnica apresentada pela empresa, e conforme informado a
não apresentação dos documentos solicitados a empresa seria
INABILITADA. 05/07/2021 10:52:37

01/07/2021 - 10:26:10 519,99 27.025.802/0001-02 - MIDIA
SEGURANÇA ELETRONICA EIRELI -
ME

Válido

01/07/2021 - 10:26:48 519,00 20.991.432/0001-19 - L CARVALHO
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou conforme solicitado os
documentos solicitados na diligência, sendo que os documentos
solicitados são necessários para atestar a veracidade do atestado de
capacidade técnica apresentada pela empresa, e conforme informado a
não apresentação dos documentos solicitados a empresa seria
INABILITADA. 05/07/2021 10:52:37

01/07/2021 - 10:27:01 518,98 27.025.802/0001-02 - MIDIA
SEGURANÇA ELETRONICA EIRELI -
ME

Válido

01/07/2021 - 10:27:32 515,00 20.991.432/0001-19 - L CARVALHO
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou conforme solicitado os
documentos solicitados na diligência, sendo que os documentos
solicitados são necessários para atestar a veracidade do atestado de
capacidade técnica apresentada pela empresa, e conforme informado a
não apresentação dos documentos solicitados a empresa seria
INABILITADA. 05/07/2021 10:52:37

01/07/2021 - 10:27:49 514,00 27.025.802/0001-02 - MIDIA
SEGURANÇA ELETRONICA EIRELI -
ME

Válido

01/07/2021 - 10:28:19 513,00 20.991.432/0001-19 - L CARVALHO
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou conforme solicitado os
documentos solicitados na diligência, sendo que os documentos
solicitados são necessários para atestar a veracidade do atestado de
capacidade técnica apresentada pela empresa, e conforme informado a
não apresentação dos documentos solicitados a empresa seria
INABILITADA. 05/07/2021 10:52:37

01/07/2021 - 10:28:34 512,00 27.025.802/0001-02 - MIDIA
SEGURANÇA ELETRONICA EIRELI -
ME

Válido

01/07/2021 - 10:29:03 511,00 20.991.432/0001-19 - L CARVALHO
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou conforme solicitado os
documentos solicitados na diligência, sendo que os documentos
solicitados são necessários para atestar a veracidade do atestado de
capacidade técnica apresentada pela empresa, e conforme informado a
não apresentação dos documentos solicitados a empresa seria
INABILITADA. 05/07/2021 10:52:37
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01/07/2021 - 10:29:17 510,97 27.025.802/0001-02 - MIDIA
SEGURANÇA ELETRONICA EIRELI -
ME

Válido

01/07/2021 - 10:29:39 510,00 20.991.432/0001-19 - L CARVALHO
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou conforme solicitado os
documentos solicitados na diligência, sendo que os documentos
solicitados são necessários para atestar a veracidade do atestado de
capacidade técnica apresentada pela empresa, e conforme informado a
não apresentação dos documentos solicitados a empresa seria
INABILITADA. 05/07/2021 10:52:37

01/07/2021 - 10:29:56 509,93 27.025.802/0001-02 - MIDIA
SEGURANÇA ELETRONICA EIRELI -
ME

Válido

01/07/2021 - 10:30:25 509,00 20.991.432/0001-19 - L CARVALHO
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou conforme solicitado os
documentos solicitados na diligência, sendo que os documentos
solicitados são necessários para atestar a veracidade do atestado de
capacidade técnica apresentada pela empresa, e conforme informado a
não apresentação dos documentos solicitados a empresa seria
INABILITADA. 05/07/2021 10:52:37

01/07/2021 - 10:31:01 508,93 27.025.802/0001-02 - MIDIA
SEGURANÇA ELETRONICA EIRELI -
ME

Válido

01/07/2021 - 10:31:13 508,00 20.991.432/0001-19 - L CARVALHO
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou conforme solicitado os
documentos solicitados na diligência, sendo que os documentos
solicitados são necessários para atestar a veracidade do atestado de
capacidade técnica apresentada pela empresa, e conforme informado a
não apresentação dos documentos solicitados a empresa seria
INABILITADA. 05/07/2021 10:52:37

01/07/2021 - 10:31:24 500,00 27.025.802/0001-02 - MIDIA
SEGURANÇA ELETRONICA EIRELI -
ME

Válido

01/07/2021 - 10:31:36 499,00 20.991.432/0001-19 - L CARVALHO
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou conforme solicitado os
documentos solicitados na diligência, sendo que os documentos
solicitados são necessários para atestar a veracidade do atestado de
capacidade técnica apresentada pela empresa, e conforme informado a
não apresentação dos documentos solicitados a empresa seria
INABILITADA. 05/07/2021 10:52:37

01/07/2021 - 10:31:45 480,00 27.025.802/0001-02 - MIDIA
SEGURANÇA ELETRONICA EIRELI -
ME

Válido

01/07/2021 - 10:32:12 479,00 20.991.432/0001-19 - L CARVALHO
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou conforme solicitado os
documentos solicitados na diligência, sendo que os documentos
solicitados são necessários para atestar a veracidade do atestado de
capacidade técnica apresentada pela empresa, e conforme informado a
não apresentação dos documentos solicitados a empresa seria
INABILITADA. 05/07/2021 10:52:37

01/07/2021 - 10:32:20 460,00 27.025.802/0001-02 - MIDIA
SEGURANÇA ELETRONICA EIRELI -
ME

Válido

01/07/2021 - 10:32:38 459,00 20.991.432/0001-19 - L CARVALHO
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou conforme solicitado os
documentos solicitados na diligência, sendo que os documentos
solicitados são necessários para atestar a veracidade do atestado de
capacidade técnica apresentada pela empresa, e conforme informado a
não apresentação dos documentos solicitados a empresa seria
INABILITADA. 05/07/2021 10:52:37

01/07/2021 - 10:32:50 440,00 27.025.802/0001-02 - MIDIA
SEGURANÇA ELETRONICA EIRELI -
ME

Válido

01/07/2021 - 10:33:03 439,00 20.991.432/0001-19 - L CARVALHO
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou conforme solicitado os
documentos solicitados na diligência, sendo que os documentos
solicitados são necessários para atestar a veracidade do atestado de
capacidade técnica apresentada pela empresa, e conforme informado a
não apresentação dos documentos solicitados a empresa seria
INABILITADA. 05/07/2021 10:52:37

01/07/2021 - 10:33:09 420,00 27.025.802/0001-02 - MIDIA
SEGURANÇA ELETRONICA EIRELI -
ME

Válido

01/07/2021 - 10:33:46 419,99 20.991.432/0001-19 - L CARVALHO
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou conforme solicitado os
documentos solicitados na diligência, sendo que os documentos
solicitados são necessários para atestar a veracidade do atestado de
capacidade técnica apresentada pela empresa, e conforme informado a
não apresentação dos documentos solicitados a empresa seria
INABILITADA. 05/07/2021 10:52:37

01/07/2021 - 10:34:04 400,00 27.025.802/0001-02 - MIDIA
SEGURANÇA ELETRONICA EIRELI -
ME

Válido

0010 - ARMÁRIO BAIXO C/ 02 PORTAS,
Data Valor CNPJ Situação

25/06/2021 - 13:24:34 1.200,00 (proposta) 20.991.432/0001-19 - L CARVALHO
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou conforme solicitado os
documentos solicitados na diligência, sendo que os documentos
solicitados são necessários para atestar a veracidade do atestado de
capacidade técnica apresentada pela empresa, e conforme informado a
não apresentação dos documentos solicitados a empresa seria
INABILITADA. 05/07/2021 10:52:37

28/06/2021 - 14:18:21 850,00 (proposta) 41.201.514/0001-92 - R C CARVALHO
LOBO COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Válido
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30/06/2021 - 13:43:02 790,00 (proposta) 09.138.830/0001-54 - COSTA SIMAO
LTDA

Válido

30/06/2021 - 14:34:35 821,00 (proposta) 34.390.049/0001-10 - SANTANA E
SOUZA DISTRIBUIDORA E
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou conforme solicitado os
documentos solicitados na diligência, sendo que os documentos
solicitados são necessários para atestar a veracidade do atestado de
capacidade técnica apresentada pela empresa, e conforme informado a
não apresentação dos documentos solicitados a empresa seria
INABILITADA. 05/07/2021 09:17:01

30/06/2021 - 14:59:11 2.000,00 (proposta) 30.317.183/0001-34 - TH COMERCIO
DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A empresa não atendeu o solicitado na Diligência, a
empresa não apresentou contratos e notas fiscais que comprovem a
autenticidade do atestado de capacidade técnica apresentado pela
empresa no processo em tela. 09/07/2021 10:44:33

30/06/2021 - 20:57:51 821,00 (proposta) 27.025.802/0001-02 - MIDIA
SEGURANÇA ELETRONICA EIRELI -
ME

Válido

30/06/2021 - 21:13:27 897,60 (proposta) 01.580.769/0001-99 - Bom Bons e
Descartáveis Eireli

Válido

30/06/2021 - 22:49:27 821,00 (proposta) 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 00:18:20 810,00 (proposta) 39.326.153/0001-69 - A C SILVA
COMERCIO DE GENEROS EIRELI

Válido

01/07/2021 - 05:54:10 367,00 (proposta) 39.481.980/0001-27 - O M TEIXEIRA
SERVICOS E COMERCIO EM GERAL
EIRELI

Cancelado - A empresa não atendeu o solicitado na Diligência,
apresentou outros documentos estranhos ao processo, é vedado a na
diligência a inclusão de documento novo, a empresa não apresentou
contratos e notas fiscais que comprovem a autenticidade do atestado
de capacidade técnica apresentado pela empresa no processo em tela.
07/07/2021 16:49:21

01/07/2021 - 09:56:02 600,00 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 10:00:14 700,00 09.138.830/0001-54 - COSTA SIMAO
LTDA

Válido

01/07/2021 - 10:02:13 366,00 20.991.432/0001-19 - L CARVALHO
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou conforme solicitado os
documentos solicitados na diligência, sendo que os documentos
solicitados são necessários para atestar a veracidade do atestado de
capacidade técnica apresentada pela empresa, e conforme informado a
não apresentação dos documentos solicitados a empresa seria
INABILITADA. 05/07/2021 10:52:37

01/07/2021 - 10:02:30 650,00 30.317.183/0001-34 - TH COMERCIO
DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A empresa não atendeu o solicitado na Diligência, a
empresa não apresentou contratos e notas fiscais que comprovem a
autenticidade do atestado de capacidade técnica apresentado pela
empresa no processo em tela. 09/07/2021 10:44:33

01/07/2021 - 10:03:00 748,00 01.580.769/0001-99 - Bom Bons e
Descartáveis Eireli

Válido

01/07/2021 - 10:03:28 363,00 39.481.980/0001-27 - O M TEIXEIRA
SERVICOS E COMERCIO EM GERAL
EIRELI

Cancelado - A empresa não atendeu o solicitado na Diligência,
apresentou outros documentos estranhos ao processo, é vedado a na
diligência a inclusão de documento novo, a empresa não apresentou
contratos e notas fiscais que comprovem a autenticidade do atestado
de capacidade técnica apresentado pela empresa no processo em tela.
07/07/2021 16:49:21

01/07/2021 - 10:03:58 362,00 20.991.432/0001-19 - L CARVALHO
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou conforme solicitado os
documentos solicitados na diligência, sendo que os documentos
solicitados são necessários para atestar a veracidade do atestado de
capacidade técnica apresentada pela empresa, e conforme informado a
não apresentação dos documentos solicitados a empresa seria
INABILITADA. 05/07/2021 10:52:37

01/07/2021 - 10:04:17 361,99 39.481.980/0001-27 - O M TEIXEIRA
SERVICOS E COMERCIO EM GERAL
EIRELI

Cancelado - A empresa não atendeu o solicitado na Diligência,
apresentou outros documentos estranhos ao processo, é vedado a na
diligência a inclusão de documento novo, a empresa não apresentou
contratos e notas fiscais que comprovem a autenticidade do atestado
de capacidade técnica apresentado pela empresa no processo em tela.
07/07/2021 16:49:21

01/07/2021 - 10:04:30 400,00 41.201.514/0001-92 - R C CARVALHO
LOBO COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Válido
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01/07/2021 - 10:05:15 360,00 20.991.432/0001-19 - L CARVALHO
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou conforme solicitado os
documentos solicitados na diligência, sendo que os documentos
solicitados são necessários para atestar a veracidade do atestado de
capacidade técnica apresentada pela empresa, e conforme informado a
não apresentação dos documentos solicitados a empresa seria
INABILITADA. 05/07/2021 10:52:37

01/07/2021 - 10:05:54 359,99 39.481.980/0001-27 - O M TEIXEIRA
SERVICOS E COMERCIO EM GERAL
EIRELI

Cancelado - A empresa não atendeu o solicitado na Diligência,
apresentou outros documentos estranhos ao processo, é vedado a na
diligência a inclusão de documento novo, a empresa não apresentou
contratos e notas fiscais que comprovem a autenticidade do atestado
de capacidade técnica apresentado pela empresa no processo em tela.
07/07/2021 16:49:21

01/07/2021 - 10:07:06 359,00 20.991.432/0001-19 - L CARVALHO
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou conforme solicitado os
documentos solicitados na diligência, sendo que os documentos
solicitados são necessários para atestar a veracidade do atestado de
capacidade técnica apresentada pela empresa, e conforme informado a
não apresentação dos documentos solicitados a empresa seria
INABILITADA. 05/07/2021 10:52:37

01/07/2021 - 10:08:50 358,99 39.481.980/0001-27 - O M TEIXEIRA
SERVICOS E COMERCIO EM GERAL
EIRELI

Cancelado - A empresa não atendeu o solicitado na Diligência,
apresentou outros documentos estranhos ao processo, é vedado a na
diligência a inclusão de documento novo, a empresa não apresentou
contratos e notas fiscais que comprovem a autenticidade do atestado
de capacidade técnica apresentado pela empresa no processo em tela.
07/07/2021 16:49:21

01/07/2021 - 10:08:59 358,00 34.390.049/0001-10 - SANTANA E
SOUZA DISTRIBUIDORA E
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou conforme solicitado os
documentos solicitados na diligência, sendo que os documentos
solicitados são necessários para atestar a veracidade do atestado de
capacidade técnica apresentada pela empresa, e conforme informado a
não apresentação dos documentos solicitados a empresa seria
INABILITADA. 05/07/2021 09:17:01

01/07/2021 - 10:09:17 355,00 20.991.432/0001-19 - L CARVALHO
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou conforme solicitado os
documentos solicitados na diligência, sendo que os documentos
solicitados são necessários para atestar a veracidade do atestado de
capacidade técnica apresentada pela empresa, e conforme informado a
não apresentação dos documentos solicitados a empresa seria
INABILITADA. 05/07/2021 10:52:37

01/07/2021 - 10:10:19 354,00 34.390.049/0001-10 - SANTANA E
SOUZA DISTRIBUIDORA E
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou conforme solicitado os
documentos solicitados na diligência, sendo que os documentos
solicitados são necessários para atestar a veracidade do atestado de
capacidade técnica apresentada pela empresa, e conforme informado a
não apresentação dos documentos solicitados a empresa seria
INABILITADA. 05/07/2021 09:17:01

01/07/2021 - 10:10:35 354,99 39.481.980/0001-27 - O M TEIXEIRA
SERVICOS E COMERCIO EM GERAL
EIRELI

Cancelado - A empresa não atendeu o solicitado na Diligência,
apresentou outros documentos estranhos ao processo, é vedado a na
diligência a inclusão de documento novo, a empresa não apresentou
contratos e notas fiscais que comprovem a autenticidade do atestado
de capacidade técnica apresentado pela empresa no processo em tela.
07/07/2021 16:49:21

01/07/2021 - 10:10:53 353,00 20.991.432/0001-19 - L CARVALHO
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou conforme solicitado os
documentos solicitados na diligência, sendo que os documentos
solicitados são necessários para atestar a veracidade do atestado de
capacidade técnica apresentada pela empresa, e conforme informado a
não apresentação dos documentos solicitados a empresa seria
INABILITADA. 05/07/2021 10:52:37

01/07/2021 - 10:11:21 352,00 34.390.049/0001-10 - SANTANA E
SOUZA DISTRIBUIDORA E
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou conforme solicitado os
documentos solicitados na diligência, sendo que os documentos
solicitados são necessários para atestar a veracidade do atestado de
capacidade técnica apresentada pela empresa, e conforme informado a
não apresentação dos documentos solicitados a empresa seria
INABILITADA. 05/07/2021 09:17:01

01/07/2021 - 10:11:51 350,00 20.991.432/0001-19 - L CARVALHO
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou conforme solicitado os
documentos solicitados na diligência, sendo que os documentos
solicitados são necessários para atestar a veracidade do atestado de
capacidade técnica apresentada pela empresa, e conforme informado a
não apresentação dos documentos solicitados a empresa seria
INABILITADA. 05/07/2021 10:52:37

0011 - ARMÁRIO DE COZINHA EM MADEIRA ANGELIM, MEDINDO 1,80 LARGURA X 1,30 DE ALTURA X 0,50 DE
PROFUNDIDADE, 02 (DUAS) PORTAS E 03 (TRÊS) GAVETAS, SENDO PORTAS SUPERIORES COM DETALHES EM VIDRO
TRANSPARENTE, PORTAS INFERIORES, EM MADEIRA DETALHES DE VIDRO GAVETAS EM MADEIRA NA PARTE
CENTRAL DO ARMÁRIO SEM A UTILIZAÇÃO DE DURATEX OU OUTRO TIPO DE SUBSTÂNCIA SIMILAR
Data Valor CNPJ Situação

30/06/2021 - 09:32:19 2.000,00 (proposta) 20.991.432/0001-19 - L CARVALHO
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou conforme solicitado os
documentos solicitados na diligência, sendo que os documentos
solicitados são necessários para atestar a veracidade do atestado de
capacidade técnica apresentada pela empresa, e conforme informado a
não apresentação dos documentos solicitados a empresa seria
INABILITADA. 05/07/2021 10:52:37

30/06/2021 - 14:35:25 3.680,00 (proposta) 34.390.049/0001-10 - SANTANA E
SOUZA DISTRIBUIDORA E
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou conforme solicitado os
documentos solicitados na diligência, sendo que os documentos
solicitados são necessários para atestar a veracidade do atestado de
capacidade técnica apresentada pela empresa, e conforme informado a
não apresentação dos documentos solicitados a empresa seria
INABILITADA. 05/07/2021 09:17:01

30/06/2021 - 20:58:52 3.680,00 (proposta) 27.025.802/0001-02 - MIDIA
SEGURANÇA ELETRONICA EIRELI -
ME

Válido
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01/07/2021 - 00:21:53 3.670,00 (proposta) 39.326.153/0001-69 - A C SILVA
COMERCIO DE GENEROS EIRELI

Válido

01/07/2021 - 05:55:09 3.817,00 (proposta) 39.481.980/0001-27 - O M TEIXEIRA
SERVICOS E COMERCIO EM GERAL
EIRELI

Cancelado - A empresa não atendeu o solicitado na Diligência,
apresentou outros documentos estranhos ao processo, é vedado a na
diligência a inclusão de documento novo, a empresa não apresentou
contratos e notas fiscais que comprovem a autenticidade do atestado
de capacidade técnica apresentado pela empresa no processo em tela.
07/07/2021 16:49:21

01/07/2021 - 10:41:34 1.999,99 27.025.802/0001-02 - MIDIA
SEGURANÇA ELETRONICA EIRELI -
ME

Válido

01/07/2021 - 10:44:18 2.990,00 34.390.049/0001-10 - SANTANA E
SOUZA DISTRIBUIDORA E
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou conforme solicitado os
documentos solicitados na diligência, sendo que os documentos
solicitados são necessários para atestar a veracidade do atestado de
capacidade técnica apresentada pela empresa, e conforme informado a
não apresentação dos documentos solicitados a empresa seria
INABILITADA. 05/07/2021 09:17:01

0012 - ARQUIVO VERTICAL COM 04 GAVETAS
Data Valor CNPJ Situação

25/06/2021 - 13:26:51 2.500,00 (proposta) 20.991.432/0001-19 - L CARVALHO
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou conforme solicitado os
documentos solicitados na diligência, sendo que os documentos
solicitados são necessários para atestar a veracidade do atestado de
capacidade técnica apresentada pela empresa, e conforme informado a
não apresentação dos documentos solicitados a empresa seria
INABILITADA. 05/07/2021 10:52:37

28/06/2021 - 14:19:57 1.050,00 (proposta) 41.201.514/0001-92 - R C CARVALHO
LOBO COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Válido

30/06/2021 - 13:43:36 980,00 (proposta) 09.138.830/0001-54 - COSTA SIMAO
LTDA

Válido

30/06/2021 - 14:35:57 1.312,00 (proposta) 34.390.049/0001-10 - SANTANA E
SOUZA DISTRIBUIDORA E
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou conforme solicitado os
documentos solicitados na diligência, sendo que os documentos
solicitados são necessários para atestar a veracidade do atestado de
capacidade técnica apresentada pela empresa, e conforme informado a
não apresentação dos documentos solicitados a empresa seria
INABILITADA. 05/07/2021 09:17:01

30/06/2021 - 15:02:13 1.500,00 (proposta) 30.317.183/0001-34 - TH COMERCIO
DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A empresa não atendeu o solicitado na Diligência, a
empresa não apresentou contratos e notas fiscais que comprovem a
autenticidade do atestado de capacidade técnica apresentado pela
empresa no processo em tela. 09/07/2021 10:44:33

30/06/2021 - 20:59:59 1.312,00 (proposta) 27.025.802/0001-02 - MIDIA
SEGURANÇA ELETRONICA EIRELI -
ME

Válido

30/06/2021 - 21:13:50 1.017,60 (proposta) 01.580.769/0001-99 - Bom Bons e
Descartáveis Eireli

Válido

30/06/2021 - 22:49:28 1.312,00 (proposta) 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Válido

01/07/2021 - 00:22:11 1.310,00 (proposta) 39.326.153/0001-69 - A C SILVA
COMERCIO DE GENEROS EIRELI

Válido

01/07/2021 - 05:57:24 831,00 (proposta) 39.481.980/0001-27 - O M TEIXEIRA
SERVICOS E COMERCIO EM GERAL
EIRELI

Cancelado - A empresa não atendeu o solicitado na Diligência,
apresentou outros documentos estranhos ao processo, é vedado a na
diligência a inclusão de documento novo, a empresa não apresentou
contratos e notas fiscais que comprovem a autenticidade do atestado
de capacidade técnica apresentado pela empresa no processo em tela.
07/07/2021 16:49:21

01/07/2021 - 10:41:07 828,37 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Válido

01/07/2021 - 10:42:26 848,00 01.580.769/0001-99 - Bom Bons e
Descartáveis Eireli

Válido

01/07/2021 - 10:42:46 827,00 09.138.830/0001-54 - COSTA SIMAO
LTDA

Válido

01/07/2021 - 10:42:51 824,11 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Válido

01/07/2021 - 10:43:08 850,00 30.317.183/0001-34 - TH COMERCIO
DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A empresa não atendeu o solicitado na Diligência, a
empresa não apresentou contratos e notas fiscais que comprovem a
autenticidade do atestado de capacidade técnica apresentado pela
empresa no processo em tela. 09/07/2021 10:44:33

01/07/2021 - 10:43:28 824,01 41.201.514/0001-92 - R C CARVALHO
LOBO COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Válido

01/07/2021 - 10:43:32 814,54 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Válido

01/07/2021 - 10:43:47 830,00 30.317.183/0001-34 - TH COMERCIO
DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A empresa não atendeu o solicitado na Diligência, a
empresa não apresentou contratos e notas fiscais que comprovem a
autenticidade do atestado de capacidade técnica apresentado pela
empresa no processo em tela. 09/07/2021 10:44:33

01/07/2021 - 10:45:25 813,00 41.201.514/0001-92 - R C CARVALHO
LOBO COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Válido

01/07/2021 - 10:45:28 811,81 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Válido
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01/07/2021 - 10:45:37 1.040,00 34.390.049/0001-10 - SANTANA E
SOUZA DISTRIBUIDORA E
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou conforme solicitado os
documentos solicitados na diligência, sendo que os documentos
solicitados são necessários para atestar a veracidade do atestado de
capacidade técnica apresentada pela empresa, e conforme informado a
não apresentação dos documentos solicitados a empresa seria
INABILITADA. 05/07/2021 09:17:01

01/07/2021 - 10:46:41 810,00 41.201.514/0001-92 - R C CARVALHO
LOBO COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Válido

01/07/2021 - 10:46:47 805,39 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Válido

01/07/2021 - 10:47:29 804,00 41.201.514/0001-92 - R C CARVALHO
LOBO COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Válido

01/07/2021 - 10:47:34 801,18 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Válido

01/07/2021 - 10:47:52 800,00 09.138.830/0001-54 - COSTA SIMAO
LTDA

Válido

01/07/2021 - 10:47:57 797,55 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Válido

01/07/2021 - 10:48:23 796,00 41.201.514/0001-92 - R C CARVALHO
LOBO COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Válido

01/07/2021 - 10:48:28 786,87 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Válido

0013 - ARMÁRIO BAIXO COM 4 PORTAS BALCAO CONJUGADO FECHADO 4PORTAS em MDP 15mm , 1 prateleira interna ,
todas as portas com chave Dimensões 74X180X40cm
Data Valor CNPJ Situação

28/06/2021 - 14:21:46 1.600,00 (proposta) 41.201.514/0001-92 - R C CARVALHO
LOBO COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Válido

30/06/2021 - 09:33:31 2.200,00 (proposta) 20.991.432/0001-19 - L CARVALHO
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou conforme solicitado os
documentos solicitados na diligência, sendo que os documentos
solicitados são necessários para atestar a veracidade do atestado de
capacidade técnica apresentada pela empresa, e conforme informado a
não apresentação dos documentos solicitados a empresa seria
INABILITADA. 05/07/2021 10:52:37

30/06/2021 - 14:36:40 1.185,00 (proposta) 34.390.049/0001-10 - SANTANA E
SOUZA DISTRIBUIDORA E
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou conforme solicitado os
documentos solicitados na diligência, sendo que os documentos
solicitados são necessários para atestar a veracidade do atestado de
capacidade técnica apresentada pela empresa, e conforme informado a
não apresentação dos documentos solicitados a empresa seria
INABILITADA. 05/07/2021 09:17:01

30/06/2021 - 15:03:13 2.000,00 (proposta) 30.317.183/0001-34 - TH COMERCIO
DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A empresa não atendeu o solicitado na Diligência, a
empresa não apresentou contratos e notas fiscais que comprovem a
autenticidade do atestado de capacidade técnica apresentado pela
empresa no processo em tela. 09/07/2021 10:44:33

30/06/2021 - 21:00:39 1.185,00 (proposta) 27.025.802/0001-02 - MIDIA
SEGURANÇA ELETRONICA EIRELI -
ME

Válido

30/06/2021 - 22:49:27 1.185,00 (proposta) 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Válido

01/07/2021 - 00:22:26 1.160,00 (proposta) 39.326.153/0001-69 - A C SILVA
COMERCIO DE GENEROS EIRELI

Válido

01/07/2021 - 05:58:06 973,00 (proposta) 39.481.980/0001-27 - O M TEIXEIRA
SERVICOS E COMERCIO EM GERAL
EIRELI

Cancelado - A empresa não atendeu o solicitado na Diligência,
apresentou outros documentos estranhos ao processo, é vedado a na
diligência a inclusão de documento novo, a empresa não apresentou
contratos e notas fiscais que comprovem a autenticidade do atestado
de capacidade técnica apresentado pela empresa no processo em tela.
07/07/2021 16:49:21

01/07/2021 - 10:41:08 967,27 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Válido

01/07/2021 - 10:42:03 966,27 27.025.802/0001-02 - MIDIA
SEGURANÇA ELETRONICA EIRELI -
ME

Válido

01/07/2021 - 10:42:07 959,10 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Válido

01/07/2021 - 10:43:15 1.200,00 30.317.183/0001-34 - TH COMERCIO
DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A empresa não atendeu o solicitado na Diligência, a
empresa não apresentou contratos e notas fiscais que comprovem a
autenticidade do atestado de capacidade técnica apresentado pela
empresa no processo em tela. 09/07/2021 10:44:33

01/07/2021 - 10:43:34 958,80 27.025.802/0001-02 - MIDIA
SEGURANÇA ELETRONICA EIRELI -
ME

Válido

01/07/2021 - 10:43:37 957,89 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Válido

01/07/2021 - 10:44:20 1.100,00 30.317.183/0001-34 - TH COMERCIO
DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A empresa não atendeu o solicitado na Diligência, a
empresa não apresentou contratos e notas fiscais que comprovem a
autenticidade do atestado de capacidade técnica apresentado pela
empresa no processo em tela. 09/07/2021 10:44:33

01/07/2021 - 10:44:31 956,83 27.025.802/0001-02 - MIDIA
SEGURANÇA ELETRONICA EIRELI -
ME

Válido
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01/07/2021 - 10:44:35 952,87 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Válido

01/07/2021 - 10:44:57 951,00 27.025.802/0001-02 - MIDIA
SEGURANÇA ELETRONICA EIRELI -
ME

Válido

01/07/2021 - 10:45:00 949,35 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Válido

01/07/2021 - 10:45:20 948,35 27.025.802/0001-02 - MIDIA
SEGURANÇA ELETRONICA EIRELI -
ME

Válido

01/07/2021 - 10:45:25 944,89 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Válido

01/07/2021 - 10:46:48 944,00 20.991.432/0001-19 - L CARVALHO
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou conforme solicitado os
documentos solicitados na diligência, sendo que os documentos
solicitados são necessários para atestar a veracidade do atestado de
capacidade técnica apresentada pela empresa, e conforme informado a
não apresentação dos documentos solicitados a empresa seria
INABILITADA. 05/07/2021 10:52:37

01/07/2021 - 10:46:51 936,06 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Válido

01/07/2021 - 10:47:13 935,00 27.025.802/0001-02 - MIDIA
SEGURANÇA ELETRONICA EIRELI -
ME

Válido

01/07/2021 - 10:47:19 927,34 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Válido

01/07/2021 - 10:48:03 925,00 34.390.049/0001-10 - SANTANA E
SOUZA DISTRIBUIDORA E
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou conforme solicitado os
documentos solicitados na diligência, sendo que os documentos
solicitados são necessários para atestar a veracidade do atestado de
capacidade técnica apresentada pela empresa, e conforme informado a
não apresentação dos documentos solicitados a empresa seria
INABILITADA. 05/07/2021 09:17:01

01/07/2021 - 10:48:07 922,97 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Válido

01/07/2021 - 10:48:21 920,00 20.991.432/0001-19 - L CARVALHO
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou conforme solicitado os
documentos solicitados na diligência, sendo que os documentos
solicitados são necessários para atestar a veracidade do atestado de
capacidade técnica apresentada pela empresa, e conforme informado a
não apresentação dos documentos solicitados a empresa seria
INABILITADA. 05/07/2021 10:52:37

01/07/2021 - 10:48:24 914,05 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Válido

01/07/2021 - 10:49:11 913,00 27.025.802/0001-02 - MIDIA
SEGURANÇA ELETRONICA EIRELI -
ME

Válido

01/07/2021 - 10:49:15 908,23 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Válido

01/07/2021 - 10:50:34 900,00 20.991.432/0001-19 - L CARVALHO
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou conforme solicitado os
documentos solicitados na diligência, sendo que os documentos
solicitados são necessários para atestar a veracidade do atestado de
capacidade técnica apresentada pela empresa, e conforme informado a
não apresentação dos documentos solicitados a empresa seria
INABILITADA. 05/07/2021 10:52:37

01/07/2021 - 10:50:37 890,45 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Válido

01/07/2021 - 10:51:15 889,45 27.025.802/0001-02 - MIDIA
SEGURANÇA ELETRONICA EIRELI -
ME

Válido

01/07/2021 - 10:51:18 883,62 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Válido

01/07/2021 - 10:51:35 883,59 27.025.802/0001-02 - MIDIA
SEGURANÇA ELETRONICA EIRELI -
ME

Válido

01/07/2021 - 10:51:38 875,77 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Válido

01/07/2021 - 10:52:07 870,00 20.991.432/0001-19 - L CARVALHO
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou conforme solicitado os
documentos solicitados na diligência, sendo que os documentos
solicitados são necessários para atestar a veracidade do atestado de
capacidade técnica apresentada pela empresa, e conforme informado a
não apresentação dos documentos solicitados a empresa seria
INABILITADA. 05/07/2021 10:52:37

01/07/2021 - 10:52:13 861,65 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Válido

01/07/2021 - 10:52:27 860,00 27.025.802/0001-02 - MIDIA
SEGURANÇA ELETRONICA EIRELI -
ME

Válido

01/07/2021 - 10:52:32 854,15 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Válido

01/07/2021 - 10:52:55 852,30 27.025.802/0001-02 - MIDIA
SEGURANÇA ELETRONICA EIRELI -
ME

Válido

01/07/2021 - 10:52:58 850,66 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Válido
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01/07/2021 - 10:53:32 850,00 20.991.432/0001-19 - L CARVALHO
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou conforme solicitado os
documentos solicitados na diligência, sendo que os documentos
solicitados são necessários para atestar a veracidade do atestado de
capacidade técnica apresentada pela empresa, e conforme informado a
não apresentação dos documentos solicitados a empresa seria
INABILITADA. 05/07/2021 10:52:37

01/07/2021 - 10:53:35 840,27 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Válido

01/07/2021 - 10:54:05 820,00 27.025.802/0001-02 - MIDIA
SEGURANÇA ELETRONICA EIRELI -
ME

Válido

01/07/2021 - 10:54:10 818,65 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Válido

01/07/2021 - 10:56:10 818,00 20.991.432/0001-19 - L CARVALHO
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou conforme solicitado os
documentos solicitados na diligência, sendo que os documentos
solicitados são necessários para atestar a veracidade do atestado de
capacidade técnica apresentada pela empresa, e conforme informado a
não apresentação dos documentos solicitados a empresa seria
INABILITADA. 05/07/2021 10:52:37

01/07/2021 - 10:56:14 814,44 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Válido

01/07/2021 - 10:56:55 814,00 20.991.432/0001-19 - L CARVALHO
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou conforme solicitado os
documentos solicitados na diligência, sendo que os documentos
solicitados são necessários para atestar a veracidade do atestado de
capacidade técnica apresentada pela empresa, e conforme informado a
não apresentação dos documentos solicitados a empresa seria
INABILITADA. 05/07/2021 10:52:37

01/07/2021 - 10:56:58 808,53 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Válido

01/07/2021 - 10:57:48 808,00 20.991.432/0001-19 - L CARVALHO
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou conforme solicitado os
documentos solicitados na diligência, sendo que os documentos
solicitados são necessários para atestar a veracidade do atestado de
capacidade técnica apresentada pela empresa, e conforme informado a
não apresentação dos documentos solicitados a empresa seria
INABILITADA. 05/07/2021 10:52:37

01/07/2021 - 10:57:51 799,55 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Válido

01/07/2021 - 10:58:28 799,00 20.991.432/0001-19 - L CARVALHO
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou conforme solicitado os
documentos solicitados na diligência, sendo que os documentos
solicitados são necessários para atestar a veracidade do atestado de
capacidade técnica apresentada pela empresa, e conforme informado a
não apresentação dos documentos solicitados a empresa seria
INABILITADA. 05/07/2021 10:52:37

01/07/2021 - 10:58:32 789,00 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Válido

01/07/2021 - 10:58:59 788,00 20.991.432/0001-19 - L CARVALHO
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou conforme solicitado os
documentos solicitados na diligência, sendo que os documentos
solicitados são necessários para atestar a veracidade do atestado de
capacidade técnica apresentada pela empresa, e conforme informado a
não apresentação dos documentos solicitados a empresa seria
INABILITADA. 05/07/2021 10:52:37

01/07/2021 - 10:59:02 779,28 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Válido

01/07/2021 - 10:59:33 775,00 20.991.432/0001-19 - L CARVALHO
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou conforme solicitado os
documentos solicitados na diligência, sendo que os documentos
solicitados são necessários para atestar a veracidade do atestado de
capacidade técnica apresentada pela empresa, e conforme informado a
não apresentação dos documentos solicitados a empresa seria
INABILITADA. 05/07/2021 10:52:37

01/07/2021 - 10:59:37 766,24 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Válido

01/07/2021 - 10:59:58 766,00 20.991.432/0001-19 - L CARVALHO
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou conforme solicitado os
documentos solicitados na diligência, sendo que os documentos
solicitados são necessários para atestar a veracidade do atestado de
capacidade técnica apresentada pela empresa, e conforme informado a
não apresentação dos documentos solicitados a empresa seria
INABILITADA. 05/07/2021 10:52:37

01/07/2021 - 11:00:01 764,86 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Válido

01/07/2021 - 11:00:29 764,00 20.991.432/0001-19 - L CARVALHO
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou conforme solicitado os
documentos solicitados na diligência, sendo que os documentos
solicitados são necessários para atestar a veracidade do atestado de
capacidade técnica apresentada pela empresa, e conforme informado a
não apresentação dos documentos solicitados a empresa seria
INABILITADA. 05/07/2021 10:52:37

01/07/2021 - 11:00:32 762,66 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Válido

01/07/2021 - 11:01:19 762,00 20.991.432/0001-19 - L CARVALHO
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou conforme solicitado os
documentos solicitados na diligência, sendo que os documentos
solicitados são necessários para atestar a veracidade do atestado de
capacidade técnica apresentada pela empresa, e conforme informado a
não apresentação dos documentos solicitados a empresa seria
INABILITADA. 05/07/2021 10:52:37

01/07/2021 - 11:01:23 759,55 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Válido
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0014 - ARMÁRIO TIPO ROUPEIRO COM 16 PORTAS Armário Roupeiro de aço para vestiario com 16 portas com venezianas
para ventilação Compartimentos de tamanhos médios independentes sem divisórias internas Fechamento das portas Opcional
com chave ou para cadeado Dimensões40 cm x 123 cm x 198 cm
Data Valor CNPJ Situação

25/06/2021 - 13:27:53 3.500,00 (proposta) 20.991.432/0001-19 - L CARVALHO
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou conforme solicitado os
documentos solicitados na diligência, sendo que os documentos
solicitados são necessários para atestar a veracidade do atestado de
capacidade técnica apresentada pela empresa, e conforme informado a
não apresentação dos documentos solicitados a empresa seria
INABILITADA. 05/07/2021 10:52:37

30/06/2021 - 13:44:16 1.620,00 (proposta) 09.138.830/0001-54 - COSTA SIMAO
LTDA

Válido

30/06/2021 - 14:37:35 1.705,00 (proposta) 34.390.049/0001-10 - SANTANA E
SOUZA DISTRIBUIDORA E
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou conforme solicitado os
documentos solicitados na diligência, sendo que os documentos
solicitados são necessários para atestar a veracidade do atestado de
capacidade técnica apresentada pela empresa, e conforme informado a
não apresentação dos documentos solicitados a empresa seria
INABILITADA. 05/07/2021 09:17:01

30/06/2021 - 15:04:15 3.000,00 (proposta) 30.317.183/0001-34 - TH COMERCIO
DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A empresa não atendeu o solicitado na Diligência, a
empresa não apresentou contratos e notas fiscais que comprovem a
autenticidade do atestado de capacidade técnica apresentado pela
empresa no processo em tela. 09/07/2021 10:44:33

30/06/2021 - 21:01:33 1.705,00 (proposta) 27.025.802/0001-02 - MIDIA
SEGURANÇA ELETRONICA EIRELI -
ME

Válido

30/06/2021 - 21:14:08 2.040,00 (proposta) 01.580.769/0001-99 - Bom Bons e
Descartáveis Eireli

Válido

30/06/2021 - 22:49:26 1.705,00 (proposta) 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Válido

01/07/2021 - 00:22:41 1.680,00 (proposta) 39.326.153/0001-69 - A C SILVA
COMERCIO DE GENEROS EIRELI

Válido

01/07/2021 - 05:58:35 3.199,00 (proposta) 39.481.980/0001-27 - O M TEIXEIRA
SERVICOS E COMERCIO EM GERAL
EIRELI

Cancelado - A empresa não atendeu o solicitado na Diligência,
apresentou outros documentos estranhos ao processo, é vedado a na
diligência a inclusão de documento novo, a empresa não apresentou
contratos e notas fiscais que comprovem a autenticidade do atestado
de capacidade técnica apresentado pela empresa no processo em tela.
07/07/2021 16:49:21

01/07/2021 - 10:41:09 1.610,05 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Válido

01/07/2021 - 10:42:43 1.700,00 01.580.769/0001-99 - Bom Bons e
Descartáveis Eireli

Válido

01/07/2021 - 10:43:24 2.100,00 30.317.183/0001-34 - TH COMERCIO
DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A empresa não atendeu o solicitado na Diligência, a
empresa não apresentou contratos e notas fiscais que comprovem a
autenticidade do atestado de capacidade técnica apresentado pela
empresa no processo em tela. 09/07/2021 10:44:33

01/07/2021 - 10:43:40 1.610,00 09.138.830/0001-54 - COSTA SIMAO
LTDA

Válido

01/07/2021 - 10:43:43 1.607,71 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Válido

01/07/2021 - 10:45:11 2.000,00 30.317.183/0001-34 - TH COMERCIO
DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A empresa não atendeu o solicitado na Diligência, a
empresa não apresentou contratos e notas fiscais que comprovem a
autenticidade do atestado de capacidade técnica apresentado pela
empresa no processo em tela. 09/07/2021 10:44:33

01/07/2021 - 10:48:01 1.605,00 09.138.830/0001-54 - COSTA SIMAO
LTDA

Válido

01/07/2021 - 10:48:05 1.602,62 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Válido

0015 - APARELHO DE CELULAR ESPECIFICAÇÕES MINIMAS Android 10 0 Tela 5 7” Octa Core 32GB 4G Câmera 13MP
Data Valor CNPJ Situação

30/06/2021 - 13:45:11 1.406,00 (proposta) 09.138.830/0001-54 - COSTA SIMAO
LTDA

Válido

30/06/2021 - 21:02:27 1.885,00 (proposta) 27.025.802/0001-02 - MIDIA
SEGURANÇA ELETRONICA EIRELI -
ME

Válido

30/06/2021 - 22:49:26 1.885,00 (proposta) 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55
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01/07/2021 - 00:23:00 1.860,00 (proposta) 39.326.153/0001-69 - A C SILVA
COMERCIO DE GENEROS EIRELI

Válido

01/07/2021 - 05:59:18 960,00 (proposta) 39.481.980/0001-27 - O M TEIXEIRA
SERVICOS E COMERCIO EM GERAL
EIRELI

Cancelado - A empresa não atendeu o solicitado na Diligência,
apresentou outros documentos estranhos ao processo, é vedado a na
diligência a inclusão de documento novo, a empresa não apresentou
contratos e notas fiscais que comprovem a autenticidade do atestado
de capacidade técnica apresentado pela empresa no processo em tela.
07/07/2021 16:49:21

01/07/2021 - 10:41:10 1.400,00 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 10:44:14 1.170,00 09.138.830/0001-54 - COSTA SIMAO
LTDA

Válido

0016 - "BALANÇA DIGITAL, CAPACIDADE MÁXIMA 150 KG, CARACTERISTICAS GERAIS SENSOR DE ALTA PRECISÃO,
DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO AO DESCER DA BALANÇA DESLIGA AUTOMATICAMENTE SE NENHUMA PESAGEM É
EFETUADA ENAQUANTO O ZERO ESTÁ SENDO EXIBIDO, A BALANÇA DESLIGA AUTOMATICAMENTE DEPOIS DE
APROXIMADAMENTE 8 SEGUNDOS INDICADOR DE BATERIA FRACA APARECE A MENSAGEM ""LO"" QUANDO A BATERIA
PRECISA SER SUBSITUÍDA, INDICADOR DE SOBRECARGA QUANDO A BALANÇA ESTÁ SOBRECARREGADA, OU SEJA,
ACIMA DE SUA CAPACIDADE MÁXIMA, A MENSAGEM ""ERR"" APARECE NO VISOR MATERIAL DO VISOR LCD, UNID DE
MEDIDAS QUILOS GARANTIA DE 12 (DOZE) MESES, INCLUINDO BATERIA, MANUAL DE INSTRUÇÕES "
Data Valor CNPJ Situação

22/06/2021 - 14:54:59 3.459,00 (proposta) 21.971.041/0001-03 - KCRS
COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
EIRELI EPP

Válido

25/06/2021 - 13:29:15 1.000,00 (proposta) 20.991.432/0001-19 - L CARVALHO
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou conforme solicitado os
documentos solicitados na diligência, sendo que os documentos
solicitados são necessários para atestar a veracidade do atestado de
capacidade técnica apresentada pela empresa, e conforme informado a
não apresentação dos documentos solicitados a empresa seria
INABILITADA. 05/07/2021 10:52:37

25/06/2021 - 18:02:57 346,00 (proposta) 13.533.610/0001-00 - WEBLABOR SÃO
PAULO MATERIAIS DIDÁTICOS LTDA
- EPP

Cancelado - A empresa não atendeu aos itens 19.1.1.2.; 9.1.1.8. e
19.1.2.2. do edital, deixando de apresentar os documentos solicitados,
sendo assim INABILITADA. 05/07/2021 11:04:43

30/06/2021 - 13:45:50 1.664,00 (proposta) 09.138.830/0001-54 - COSTA SIMAO
LTDA

Válido

30/06/2021 - 14:38:27 1.760,00 (proposta) 34.390.049/0001-10 - SANTANA E
SOUZA DISTRIBUIDORA E
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou conforme solicitado os
documentos solicitados na diligência, sendo que os documentos
solicitados são necessários para atestar a veracidade do atestado de
capacidade técnica apresentada pela empresa, e conforme informado a
não apresentação dos documentos solicitados a empresa seria
INABILITADA. 05/07/2021 09:17:01

30/06/2021 - 21:03:12 1.760,00 (proposta) 27.025.802/0001-02 - MIDIA
SEGURANÇA ELETRONICA EIRELI -
ME

Válido

30/06/2021 - 22:49:26 1.760,00 (proposta) 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 06:00:05 492,00 (proposta) 39.481.980/0001-27 - O M TEIXEIRA
SERVICOS E COMERCIO EM GERAL
EIRELI

Cancelado - A empresa não atendeu o solicitado na Diligência,
apresentou outros documentos estranhos ao processo, é vedado a na
diligência a inclusão de documento novo, a empresa não apresentou
contratos e notas fiscais que comprovem a autenticidade do atestado
de capacidade técnica apresentado pela empresa no processo em tela.
07/07/2021 16:49:21
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01/07/2021 - 10:41:12 1.300,00 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 10:42:38 1.299,00 21.971.041/0001-03 - KCRS
COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
EIRELI EPP

Válido

01/07/2021 - 10:44:37 1.479,00 09.138.830/0001-54 - COSTA SIMAO
LTDA

Válido

01/07/2021 - 10:44:59 345,00 20.991.432/0001-19 - L CARVALHO
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou conforme solicitado os
documentos solicitados na diligência, sendo que os documentos
solicitados são necessários para atestar a veracidade do atestado de
capacidade técnica apresentada pela empresa, e conforme informado a
não apresentação dos documentos solicitados a empresa seria
INABILITADA. 05/07/2021 10:52:37

01/07/2021 - 10:50:05 999,00 21.971.041/0001-03 - KCRS
COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
EIRELI EPP

Válido

01/07/2021 - 10:52:09 1.500,00 34.390.049/0001-10 - SANTANA E
SOUZA DISTRIBUIDORA E
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou conforme solicitado os
documentos solicitados na diligência, sendo que os documentos
solicitados são necessários para atestar a veracidade do atestado de
capacidade técnica apresentada pela empresa, e conforme informado a
não apresentação dos documentos solicitados a empresa seria
INABILITADA. 05/07/2021 09:17:01

0017 - BALANÇA MECÂNICA DE PLATAFORMA COM TODA CAPACIDADE NO BRAÇO CARGA MÁXIMA 300KG
PLATAFORMA (CHAPA OU FERRO FUNDIDO) DIMENSÕES 60X40CM
Data Valor CNPJ Situação

25/06/2021 - 13:30:58 4.500,00 (proposta) 20.991.432/0001-19 - L CARVALHO
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou conforme solicitado os
documentos solicitados na diligência, sendo que os documentos
solicitados são necessários para atestar a veracidade do atestado de
capacidade técnica apresentada pela empresa, e conforme informado a
não apresentação dos documentos solicitados a empresa seria
INABILITADA. 05/07/2021 10:52:37

28/06/2021 - 11:30:39 3.885,00 (proposta) 21.971.041/0001-03 - KCRS
COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
EIRELI EPP

Válido

30/06/2021 - 13:46:48 2.600,00 (proposta) 09.138.830/0001-54 - COSTA SIMAO
LTDA

Válido

30/06/2021 - 14:39:00 2.239,50 (proposta) 34.390.049/0001-10 - SANTANA E
SOUZA DISTRIBUIDORA E
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou conforme solicitado os
documentos solicitados na diligência, sendo que os documentos
solicitados são necessários para atestar a veracidade do atestado de
capacidade técnica apresentada pela empresa, e conforme informado a
não apresentação dos documentos solicitados a empresa seria
INABILITADA. 05/07/2021 09:17:01

30/06/2021 - 21:03:52 2.239,50 (proposta) 27.025.802/0001-02 - MIDIA
SEGURANÇA ELETRONICA EIRELI -
ME

Válido

30/06/2021 - 22:49:26 2.239,50 (proposta) 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 00:23:17 2.230,00 (proposta) 39.326.153/0001-69 - A C SILVA
COMERCIO DE GENEROS EIRELI

Válido

01/07/2021 - 06:00:50 8.854,00 (proposta) 39.481.980/0001-27 - O M TEIXEIRA
SERVICOS E COMERCIO EM GERAL
EIRELI

Cancelado - A empresa não atendeu o solicitado na Diligência,
apresentou outros documentos estranhos ao processo, é vedado a na
diligência a inclusão de documento novo, a empresa não apresentou
contratos e notas fiscais que comprovem a autenticidade do atestado
de capacidade técnica apresentado pela empresa no processo em tela.
07/07/2021 16:49:21
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01/07/2021 - 10:41:18 2.228,83 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 10:42:49 2.220,00 21.971.041/0001-03 - KCRS
COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
EIRELI EPP

Válido

01/07/2021 - 10:42:53 2.218,78 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 10:43:37 2.218,00 21.971.041/0001-03 - KCRS
COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
EIRELI EPP

Válido

01/07/2021 - 10:43:43 2.212,49 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 10:44:18 2.212,00 21.971.041/0001-03 - KCRS
COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
EIRELI EPP

Válido

01/07/2021 - 10:44:22 2.203,53 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 10:44:49 2.200,00 20.991.432/0001-19 - L CARVALHO
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou conforme solicitado os
documentos solicitados na diligência, sendo que os documentos
solicitados são necessários para atestar a veracidade do atestado de
capacidade técnica apresentada pela empresa, e conforme informado a
não apresentação dos documentos solicitados a empresa seria
INABILITADA. 05/07/2021 10:52:37

01/07/2021 - 10:44:53 2.190,12 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 10:45:01 2.190,00 21.971.041/0001-03 - KCRS
COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
EIRELI EPP

Válido
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01/07/2021 - 10:45:07 2.189,54 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 10:45:10 2.100,00 20.991.432/0001-19 - L CARVALHO
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou conforme solicitado os
documentos solicitados na diligência, sendo que os documentos
solicitados são necessários para atestar a veracidade do atestado de
capacidade técnica apresentada pela empresa, e conforme informado a
não apresentação dos documentos solicitados a empresa seria
INABILITADA. 05/07/2021 10:52:37

01/07/2021 - 10:45:13 2.093,88 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 10:45:28 2.236,00 09.138.830/0001-54 - COSTA SIMAO
LTDA

Válido

01/07/2021 - 10:45:34 2.090,00 21.971.041/0001-03 - KCRS
COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
EIRELI EPP

Válido

01/07/2021 - 10:45:39 2.082,31 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 10:46:21 2.000,00 20.991.432/0001-19 - L CARVALHO
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou conforme solicitado os
documentos solicitados na diligência, sendo que os documentos
solicitados são necessários para atestar a veracidade do atestado de
capacidade técnica apresentada pela empresa, e conforme informado a
não apresentação dos documentos solicitados a empresa seria
INABILITADA. 05/07/2021 10:52:37

01/07/2021 - 10:46:24 1.994,45 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 10:46:46 1.994,00 21.971.041/0001-03 - KCRS
COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
EIRELI EPP

Válido

01/07/2021 - 10:46:51 1.986,68 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55
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01/07/2021 - 10:47:04 1.990,00 20.991.432/0001-19 - L CARVALHO
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou conforme solicitado os
documentos solicitados na diligência, sendo que os documentos
solicitados são necessários para atestar a veracidade do atestado de
capacidade técnica apresentada pela empresa, e conforme informado a
não apresentação dos documentos solicitados a empresa seria
INABILITADA. 05/07/2021 10:52:37

01/07/2021 - 10:47:42 1.986,00 21.971.041/0001-03 - KCRS
COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
EIRELI EPP

Válido

01/07/2021 - 10:47:46 1.977,26 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 10:48:03 1.977,00 20.991.432/0001-19 - L CARVALHO
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou conforme solicitado os
documentos solicitados na diligência, sendo que os documentos
solicitados são necessários para atestar a veracidade do atestado de
capacidade técnica apresentada pela empresa, e conforme informado a
não apresentação dos documentos solicitados a empresa seria
INABILITADA. 05/07/2021 10:52:37

01/07/2021 - 10:48:07 1.974,40 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 10:48:27 1.974,00 21.971.041/0001-03 - KCRS
COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
EIRELI EPP

Válido

01/07/2021 - 10:48:30 1.969,04 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 10:48:53 1.969,00 21.971.041/0001-03 - KCRS
COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
EIRELI EPP

Válido

01/07/2021 - 10:48:56 1.965,22 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 10:49:17 1.960,00 20.991.432/0001-19 - L CARVALHO
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou conforme solicitado os
documentos solicitados na diligência, sendo que os documentos
solicitados são necessários para atestar a veracidade do atestado de
capacidade técnica apresentada pela empresa, e conforme informado a
não apresentação dos documentos solicitados a empresa seria
INABILITADA. 05/07/2021 10:52:37
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01/07/2021 - 10:49:21 1.957,64 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 10:49:25 1.959,00 21.971.041/0001-03 - KCRS
COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
EIRELI EPP

Válido

01/07/2021 - 10:50:13 1.957,00 21.971.041/0001-03 - KCRS
COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
EIRELI EPP

Válido

01/07/2021 - 10:50:17 1.950,00 20.991.432/0001-19 - L CARVALHO
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou conforme solicitado os
documentos solicitados na diligência, sendo que os documentos
solicitados são necessários para atestar a veracidade do atestado de
capacidade técnica apresentada pela empresa, e conforme informado a
não apresentação dos documentos solicitados a empresa seria
INABILITADA. 05/07/2021 10:52:37

01/07/2021 - 10:50:36 1.949,00 21.971.041/0001-03 - KCRS
COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
EIRELI EPP

Válido

01/07/2021 - 10:51:44 1.940,00 20.991.432/0001-19 - L CARVALHO
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou conforme solicitado os
documentos solicitados na diligência, sendo que os documentos
solicitados são necessários para atestar a veracidade do atestado de
capacidade técnica apresentada pela empresa, e conforme informado a
não apresentação dos documentos solicitados a empresa seria
INABILITADA. 05/07/2021 10:52:37

01/07/2021 - 10:51:58 1.939,00 21.971.041/0001-03 - KCRS
COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
EIRELI EPP

Válido

01/07/2021 - 10:53:14 1.930,00 20.991.432/0001-19 - L CARVALHO
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou conforme solicitado os
documentos solicitados na diligência, sendo que os documentos
solicitados são necessários para atestar a veracidade do atestado de
capacidade técnica apresentada pela empresa, e conforme informado a
não apresentação dos documentos solicitados a empresa seria
INABILITADA. 05/07/2021 10:52:37

01/07/2021 - 10:53:29 1.929,00 21.971.041/0001-03 - KCRS
COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
EIRELI EPP

Válido

01/07/2021 - 10:54:09 1.920,00 20.991.432/0001-19 - L CARVALHO
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou conforme solicitado os
documentos solicitados na diligência, sendo que os documentos
solicitados são necessários para atestar a veracidade do atestado de
capacidade técnica apresentada pela empresa, e conforme informado a
não apresentação dos documentos solicitados a empresa seria
INABILITADA. 05/07/2021 10:52:37

01/07/2021 - 10:54:25 1.900,00 21.971.041/0001-03 - KCRS
COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
EIRELI EPP

Válido

01/07/2021 - 10:56:21 1.890,00 20.991.432/0001-19 - L CARVALHO
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou conforme solicitado os
documentos solicitados na diligência, sendo que os documentos
solicitados são necessários para atestar a veracidade do atestado de
capacidade técnica apresentada pela empresa, e conforme informado a
não apresentação dos documentos solicitados a empresa seria
INABILITADA. 05/07/2021 10:52:37

01/07/2021 - 10:56:44 1.889,00 21.971.041/0001-03 - KCRS
COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
EIRELI EPP

Válido

0018 - BEBEDOURO DE COLUNA DE PRESSÃO INOX PGA, 110 V, GABINETE EM AÇO INOX, SEM EMENDAS, TORNEIRAS,
COPO E JATO CROMADAS, DIMENSÕES APROX 108X35X31 CM (AXLXP)
Data Valor CNPJ Situação

24/06/2021 - 10:45:32 1.796,00 (proposta) 41.722.633/0001-90 - HIGOR MARTINS
PEGORARO 07700858730

Cancelado - A empresa não atendeu o solicitado na Diligência, a
empresa não apresentou contratos e notas fiscais que comprovem a
autenticidade do atestado de capacidade técnica apresentado pela
empresa no processo em tela. 09/07/2021 10:28:34

25/06/2021 - 13:30:07 2.000,00 (proposta) 20.991.432/0001-19 - L CARVALHO
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou conforme solicitado os
documentos solicitados na diligência, sendo que os documentos
solicitados são necessários para atestar a veracidade do atestado de
capacidade técnica apresentada pela empresa, e conforme informado a
não apresentação dos documentos solicitados a empresa seria
INABILITADA. 05/07/2021 10:52:37

28/06/2021 - 17:06:36 873,00 (proposta) 27.895.281/0001-44 - MV
ELETRONICOS EIRELI - ME

Cancelado - A empresa não apresentou conforme item 19.1.1.2.Prova
de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual (FIC) e Municipal,
relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de
atividade e compatível com o objeto licitado e nem item 19.1.1.8.
Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante,
devidamente atualizada, ficando INABILITADA, por não apresentar toda
documentação exigida no edital. 01/07/2021 18:05:55
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30/06/2021 - 14:39:28 1.447,50 (proposta) 34.390.049/0001-10 - SANTANA E
SOUZA DISTRIBUIDORA E
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou conforme solicitado os
documentos solicitados na diligência, sendo que os documentos
solicitados são necessários para atestar a veracidade do atestado de
capacidade técnica apresentada pela empresa, e conforme informado a
não apresentação dos documentos solicitados a empresa seria
INABILITADA. 05/07/2021 09:17:01

30/06/2021 - 16:21:57 1.500,00 (proposta) 05.808.628/0001-31 - SAMUEL
PADOVAM

Válido

30/06/2021 - 17:50:13 1.000,00 (proposta) 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

30/06/2021 - 21:12:24 1.447,50 (proposta) 27.025.802/0001-02 - MIDIA
SEGURANÇA ELETRONICA EIRELI -
ME

Válido

30/06/2021 - 21:14:33 979,20 (proposta) 01.580.769/0001-99 - Bom Bons e
Descartáveis Eireli

Válido

30/06/2021 - 22:49:26 1.447,50 (proposta) 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 00:23:31 1.420,00 (proposta) 39.326.153/0001-69 - A C SILVA
COMERCIO DE GENEROS EIRELI

Válido

01/07/2021 - 06:01:24 2.963,00 (proposta) 39.481.980/0001-27 - O M TEIXEIRA
SERVICOS E COMERCIO EM GERAL
EIRELI

Cancelado - A empresa não atendeu o solicitado na Diligência,
apresentou outros documentos estranhos ao processo, é vedado a na
diligência a inclusão de documento novo, a empresa não apresentou
contratos e notas fiscais que comprovem a autenticidade do atestado
de capacidade técnica apresentado pela empresa no processo em tela.
07/07/2021 16:49:21

01/07/2021 - 10:41:21 1.150,00 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 10:42:17 898,00 41.722.633/0001-90 - HIGOR MARTINS
PEGORARO 07700858730

Cancelado - A empresa não atendeu o solicitado na Diligência, a
empresa não apresentou contratos e notas fiscais que comprovem a
autenticidade do atestado de capacidade técnica apresentado pela
empresa no processo em tela. 09/07/2021 10:28:34

01/07/2021 - 10:42:33 872,99 05.808.628/0001-31 - SAMUEL
PADOVAM

Válido

01/07/2021 - 10:42:45 871,99 39.481.980/0001-27 - O M TEIXEIRA
SERVICOS E COMERCIO EM GERAL
EIRELI

Cancelado - A empresa não atendeu o solicitado na Diligência,
apresentou outros documentos estranhos ao processo, é vedado a na
diligência a inclusão de documento novo, a empresa não apresentou
contratos e notas fiscais que comprovem a autenticidade do atestado
de capacidade técnica apresentado pela empresa no processo em tela.
07/07/2021 16:49:21

01/07/2021 - 10:43:06 870,00 01.580.769/0001-99 - Bom Bons e
Descartáveis Eireli

Válido

01/07/2021 - 10:44:35 869,99 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 10:45:00 869,00 05.808.628/0001-31 - SAMUEL
PADOVAM

Válido

01/07/2021 - 10:45:28 868,99 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 10:48:20 868,98 05.808.628/0001-31 - SAMUEL
PADOVAM

Válido

01/07/2021 - 10:48:29 868,97 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 10:48:41 868,96 05.808.628/0001-31 - SAMUEL
PADOVAM

Válido

01/07/2021 - 10:49:02 868,95 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 10:49:17 868,94 05.808.628/0001-31 - SAMUEL
PADOVAM

Válido
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01/07/2021 - 10:49:22 868,93 27.895.281/0001-44 - MV
ELETRONICOS EIRELI - ME

Cancelado - A empresa não apresentou conforme item 19.1.1.2.Prova
de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual (FIC) e Municipal,
relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de
atividade e compatível com o objeto licitado e nem item 19.1.1.8.
Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante,
devidamente atualizada, ficando INABILITADA, por não apresentar toda
documentação exigida no edital. 01/07/2021 18:05:55

01/07/2021 - 10:49:34 868,92 05.808.628/0001-31 - SAMUEL
PADOVAM

Válido

01/07/2021 - 10:49:38 868,91 27.895.281/0001-44 - MV
ELETRONICOS EIRELI - ME

Cancelado - A empresa não apresentou conforme item 19.1.1.2.Prova
de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual (FIC) e Municipal,
relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de
atividade e compatível com o objeto licitado e nem item 19.1.1.8.
Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante,
devidamente atualizada, ficando INABILITADA, por não apresentar toda
documentação exigida no edital. 01/07/2021 18:05:55

01/07/2021 - 10:49:47 868,90 05.808.628/0001-31 - SAMUEL
PADOVAM

Válido

01/07/2021 - 10:49:50 868,89 27.895.281/0001-44 - MV
ELETRONICOS EIRELI - ME

Cancelado - A empresa não apresentou conforme item 19.1.1.2.Prova
de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual (FIC) e Municipal,
relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de
atividade e compatível com o objeto licitado e nem item 19.1.1.8.
Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante,
devidamente atualizada, ficando INABILITADA, por não apresentar toda
documentação exigida no edital. 01/07/2021 18:05:55

01/07/2021 - 10:49:56 868,88 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 10:49:59 868,87 27.895.281/0001-44 - MV
ELETRONICOS EIRELI - ME

Cancelado - A empresa não apresentou conforme item 19.1.1.2.Prova
de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual (FIC) e Municipal,
relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de
atividade e compatível com o objeto licitado e nem item 19.1.1.8.
Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante,
devidamente atualizada, ficando INABILITADA, por não apresentar toda
documentação exigida no edital. 01/07/2021 18:05:55

01/07/2021 - 10:50:04 868,00 05.808.628/0001-31 - SAMUEL
PADOVAM

Válido

01/07/2021 - 10:50:09 867,99 27.895.281/0001-44 - MV
ELETRONICOS EIRELI - ME

Cancelado - A empresa não apresentou conforme item 19.1.1.2.Prova
de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual (FIC) e Municipal,
relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de
atividade e compatível com o objeto licitado e nem item 19.1.1.8.
Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante,
devidamente atualizada, ficando INABILITADA, por não apresentar toda
documentação exigida no edital. 01/07/2021 18:05:55

01/07/2021 - 10:50:16 867,00 05.808.628/0001-31 - SAMUEL
PADOVAM

Válido

01/07/2021 - 10:50:19 866,99 27.895.281/0001-44 - MV
ELETRONICOS EIRELI - ME

Cancelado - A empresa não apresentou conforme item 19.1.1.2.Prova
de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual (FIC) e Municipal,
relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de
atividade e compatível com o objeto licitado e nem item 19.1.1.8.
Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante,
devidamente atualizada, ficando INABILITADA, por não apresentar toda
documentação exigida no edital. 01/07/2021 18:05:55

01/07/2021 - 10:50:26 865,00 05.808.628/0001-31 - SAMUEL
PADOVAM

Válido

01/07/2021 - 10:50:30 864,99 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 10:50:34 864,98 27.895.281/0001-44 - MV
ELETRONICOS EIRELI - ME

Cancelado - A empresa não apresentou conforme item 19.1.1.2.Prova
de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual (FIC) e Municipal,
relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de
atividade e compatível com o objeto licitado e nem item 19.1.1.8.
Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante,
devidamente atualizada, ficando INABILITADA, por não apresentar toda
documentação exigida no edital. 01/07/2021 18:05:55

01/07/2021 - 10:50:49 864,97 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 10:50:52 864,96 27.895.281/0001-44 - MV
ELETRONICOS EIRELI - ME

Cancelado - A empresa não apresentou conforme item 19.1.1.2.Prova
de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual (FIC) e Municipal,
relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de
atividade e compatível com o objeto licitado e nem item 19.1.1.8.
Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante,
devidamente atualizada, ficando INABILITADA, por não apresentar toda
documentação exigida no edital. 01/07/2021 18:05:55

01/07/2021 - 10:50:58 864,49 05.808.628/0001-31 - SAMUEL
PADOVAM

Válido

01/07/2021 - 10:51:01 864,48 27.895.281/0001-44 - MV
ELETRONICOS EIRELI - ME

Cancelado - A empresa não apresentou conforme item 19.1.1.2.Prova
de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual (FIC) e Municipal,
relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de
atividade e compatível com o objeto licitado e nem item 19.1.1.8.
Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante,
devidamente atualizada, ficando INABILITADA, por não apresentar toda
documentação exigida no edital. 01/07/2021 18:05:55

01/07/2021 - 10:51:16 864,47 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido
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01/07/2021 - 10:51:19 864,46 27.895.281/0001-44 - MV
ELETRONICOS EIRELI - ME

Cancelado - A empresa não apresentou conforme item 19.1.1.2.Prova
de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual (FIC) e Municipal,
relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de
atividade e compatível com o objeto licitado e nem item 19.1.1.8.
Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante,
devidamente atualizada, ficando INABILITADA, por não apresentar toda
documentação exigida no edital. 01/07/2021 18:05:55

01/07/2021 - 10:51:22 816,00 01.580.769/0001-99 - Bom Bons e
Descartáveis Eireli

Válido

01/07/2021 - 10:51:26 815,99 27.895.281/0001-44 - MV
ELETRONICOS EIRELI - ME

Cancelado - A empresa não apresentou conforme item 19.1.1.2.Prova
de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual (FIC) e Municipal,
relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de
atividade e compatível com o objeto licitado e nem item 19.1.1.8.
Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante,
devidamente atualizada, ficando INABILITADA, por não apresentar toda
documentação exigida no edital. 01/07/2021 18:05:55

01/07/2021 - 10:51:33 815,98 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 10:51:38 815,97 27.895.281/0001-44 - MV
ELETRONICOS EIRELI - ME

Cancelado - A empresa não apresentou conforme item 19.1.1.2.Prova
de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual (FIC) e Municipal,
relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de
atividade e compatível com o objeto licitado e nem item 19.1.1.8.
Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante,
devidamente atualizada, ficando INABILITADA, por não apresentar toda
documentação exigida no edital. 01/07/2021 18:05:55

01/07/2021 - 10:51:47 815,96 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 10:51:50 815,95 27.895.281/0001-44 - MV
ELETRONICOS EIRELI - ME

Cancelado - A empresa não apresentou conforme item 19.1.1.2.Prova
de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual (FIC) e Municipal,
relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de
atividade e compatível com o objeto licitado e nem item 19.1.1.8.
Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante,
devidamente atualizada, ficando INABILITADA, por não apresentar toda
documentação exigida no edital. 01/07/2021 18:05:55

01/07/2021 - 10:52:01 815,94 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 10:52:05 815,93 27.895.281/0001-44 - MV
ELETRONICOS EIRELI - ME

Cancelado - A empresa não apresentou conforme item 19.1.1.2.Prova
de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual (FIC) e Municipal,
relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de
atividade e compatível com o objeto licitado e nem item 19.1.1.8.
Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante,
devidamente atualizada, ficando INABILITADA, por não apresentar toda
documentação exigida no edital. 01/07/2021 18:05:55

01/07/2021 - 10:52:15 815,92 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 10:52:18 815,91 27.895.281/0001-44 - MV
ELETRONICOS EIRELI - ME

Cancelado - A empresa não apresentou conforme item 19.1.1.2.Prova
de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual (FIC) e Municipal,
relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de
atividade e compatível com o objeto licitado e nem item 19.1.1.8.
Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante,
devidamente atualizada, ficando INABILITADA, por não apresentar toda
documentação exigida no edital. 01/07/2021 18:05:55

01/07/2021 - 10:52:26 815,90 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 10:52:29 815,89 27.895.281/0001-44 - MV
ELETRONICOS EIRELI - ME

Cancelado - A empresa não apresentou conforme item 19.1.1.2.Prova
de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual (FIC) e Municipal,
relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de
atividade e compatível com o objeto licitado e nem item 19.1.1.8.
Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante,
devidamente atualizada, ficando INABILITADA, por não apresentar toda
documentação exigida no edital. 01/07/2021 18:05:55

01/07/2021 - 10:52:33 1.400,00 34.390.049/0001-10 - SANTANA E
SOUZA DISTRIBUIDORA E
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou conforme solicitado os
documentos solicitados na diligência, sendo que os documentos
solicitados são necessários para atestar a veracidade do atestado de
capacidade técnica apresentada pela empresa, e conforme informado a
não apresentação dos documentos solicitados a empresa seria
INABILITADA. 05/07/2021 09:17:01

01/07/2021 - 10:52:33 814,99 05.808.628/0001-31 - SAMUEL
PADOVAM

Válido

01/07/2021 - 10:52:37 814,98 27.895.281/0001-44 - MV
ELETRONICOS EIRELI - ME

Cancelado - A empresa não apresentou conforme item 19.1.1.2.Prova
de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual (FIC) e Municipal,
relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de
atividade e compatível com o objeto licitado e nem item 19.1.1.8.
Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante,
devidamente atualizada, ficando INABILITADA, por não apresentar toda
documentação exigida no edital. 01/07/2021 18:05:55

01/07/2021 - 10:52:46 814,97 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 10:52:49 814,96 27.895.281/0001-44 - MV
ELETRONICOS EIRELI - ME

Cancelado - A empresa não apresentou conforme item 19.1.1.2.Prova
de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual (FIC) e Municipal,
relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de
atividade e compatível com o objeto licitado e nem item 19.1.1.8.
Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante,
devidamente atualizada, ficando INABILITADA, por não apresentar toda
documentação exigida no edital. 01/07/2021 18:05:55

01/07/2021 - 10:53:17 814,95 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido
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01/07/2021 - 10:53:20 814,94 27.895.281/0001-44 - MV
ELETRONICOS EIRELI - ME

Cancelado - A empresa não apresentou conforme item 19.1.1.2.Prova
de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual (FIC) e Municipal,
relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de
atividade e compatível com o objeto licitado e nem item 19.1.1.8.
Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante,
devidamente atualizada, ficando INABILITADA, por não apresentar toda
documentação exigida no edital. 01/07/2021 18:05:55

01/07/2021 - 10:53:26 814,93 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 10:53:29 814,92 27.895.281/0001-44 - MV
ELETRONICOS EIRELI - ME

Cancelado - A empresa não apresentou conforme item 19.1.1.2.Prova
de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual (FIC) e Municipal,
relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de
atividade e compatível com o objeto licitado e nem item 19.1.1.8.
Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante,
devidamente atualizada, ficando INABILITADA, por não apresentar toda
documentação exigida no edital. 01/07/2021 18:05:55

01/07/2021 - 10:53:33 814,91 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 10:53:36 814,90 27.895.281/0001-44 - MV
ELETRONICOS EIRELI - ME

Cancelado - A empresa não apresentou conforme item 19.1.1.2.Prova
de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual (FIC) e Municipal,
relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de
atividade e compatível com o objeto licitado e nem item 19.1.1.8.
Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante,
devidamente atualizada, ficando INABILITADA, por não apresentar toda
documentação exigida no edital. 01/07/2021 18:05:55

01/07/2021 - 10:53:43 814,89 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 10:53:46 814,88 27.895.281/0001-44 - MV
ELETRONICOS EIRELI - ME

Cancelado - A empresa não apresentou conforme item 19.1.1.2.Prova
de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual (FIC) e Municipal,
relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de
atividade e compatível com o objeto licitado e nem item 19.1.1.8.
Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante,
devidamente atualizada, ficando INABILITADA, por não apresentar toda
documentação exigida no edital. 01/07/2021 18:05:55

01/07/2021 - 10:53:53 814,87 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 10:53:57 814,86 27.895.281/0001-44 - MV
ELETRONICOS EIRELI - ME

Cancelado - A empresa não apresentou conforme item 19.1.1.2.Prova
de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual (FIC) e Municipal,
relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de
atividade e compatível com o objeto licitado e nem item 19.1.1.8.
Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante,
devidamente atualizada, ficando INABILITADA, por não apresentar toda
documentação exigida no edital. 01/07/2021 18:05:55

01/07/2021 - 10:54:01 814,85 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 10:54:04 814,84 27.895.281/0001-44 - MV
ELETRONICOS EIRELI - ME

Cancelado - A empresa não apresentou conforme item 19.1.1.2.Prova
de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual (FIC) e Municipal,
relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de
atividade e compatível com o objeto licitado e nem item 19.1.1.8.
Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante,
devidamente atualizada, ficando INABILITADA, por não apresentar toda
documentação exigida no edital. 01/07/2021 18:05:55

01/07/2021 - 10:54:09 814,83 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 10:54:12 814,82 27.895.281/0001-44 - MV
ELETRONICOS EIRELI - ME

Cancelado - A empresa não apresentou conforme item 19.1.1.2.Prova
de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual (FIC) e Municipal,
relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de
atividade e compatível com o objeto licitado e nem item 19.1.1.8.
Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante,
devidamente atualizada, ficando INABILITADA, por não apresentar toda
documentação exigida no edital. 01/07/2021 18:05:55

01/07/2021 - 10:54:20 813,00 05.808.628/0001-31 - SAMUEL
PADOVAM

Válido

01/07/2021 - 10:54:24 812,99 27.895.281/0001-44 - MV
ELETRONICOS EIRELI - ME

Cancelado - A empresa não apresentou conforme item 19.1.1.2.Prova
de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual (FIC) e Municipal,
relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de
atividade e compatível com o objeto licitado e nem item 19.1.1.8.
Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante,
devidamente atualizada, ficando INABILITADA, por não apresentar toda
documentação exigida no edital. 01/07/2021 18:05:55

01/07/2021 - 10:54:30 814,81 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 10:54:34 812,98 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 10:54:37 812,97 27.895.281/0001-44 - MV
ELETRONICOS EIRELI - ME

Cancelado - A empresa não apresentou conforme item 19.1.1.2.Prova
de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual (FIC) e Municipal,
relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de
atividade e compatível com o objeto licitado e nem item 19.1.1.8.
Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante,
devidamente atualizada, ficando INABILITADA, por não apresentar toda
documentação exigida no edital. 01/07/2021 18:05:55

01/07/2021 - 10:54:42 812,96 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido
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01/07/2021 - 10:54:45 812,95 27.895.281/0001-44 - MV
ELETRONICOS EIRELI - ME

Cancelado - A empresa não apresentou conforme item 19.1.1.2.Prova
de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual (FIC) e Municipal,
relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de
atividade e compatível com o objeto licitado e nem item 19.1.1.8.
Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante,
devidamente atualizada, ficando INABILITADA, por não apresentar toda
documentação exigida no edital. 01/07/2021 18:05:55

01/07/2021 - 10:54:49 812,94 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 10:54:53 812,93 27.895.281/0001-44 - MV
ELETRONICOS EIRELI - ME

Cancelado - A empresa não apresentou conforme item 19.1.1.2.Prova
de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual (FIC) e Municipal,
relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de
atividade e compatível com o objeto licitado e nem item 19.1.1.8.
Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante,
devidamente atualizada, ficando INABILITADA, por não apresentar toda
documentação exigida no edital. 01/07/2021 18:05:55

01/07/2021 - 10:54:57 812,92 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 10:55:00 812,91 27.895.281/0001-44 - MV
ELETRONICOS EIRELI - ME

Cancelado - A empresa não apresentou conforme item 19.1.1.2.Prova
de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual (FIC) e Municipal,
relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de
atividade e compatível com o objeto licitado e nem item 19.1.1.8.
Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante,
devidamente atualizada, ficando INABILITADA, por não apresentar toda
documentação exigida no edital. 01/07/2021 18:05:55

01/07/2021 - 10:55:03 812,90 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 10:55:07 812,89 27.895.281/0001-44 - MV
ELETRONICOS EIRELI - ME

Cancelado - A empresa não apresentou conforme item 19.1.1.2.Prova
de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual (FIC) e Municipal,
relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de
atividade e compatível com o objeto licitado e nem item 19.1.1.8.
Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante,
devidamente atualizada, ficando INABILITADA, por não apresentar toda
documentação exigida no edital. 01/07/2021 18:05:55

01/07/2021 - 10:55:14 812,88 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 10:55:18 812,87 27.895.281/0001-44 - MV
ELETRONICOS EIRELI - ME

Cancelado - A empresa não apresentou conforme item 19.1.1.2.Prova
de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual (FIC) e Municipal,
relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de
atividade e compatível com o objeto licitado e nem item 19.1.1.8.
Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante,
devidamente atualizada, ficando INABILITADA, por não apresentar toda
documentação exigida no edital. 01/07/2021 18:05:55

01/07/2021 - 10:55:21 812,86 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 10:55:26 812,85 27.895.281/0001-44 - MV
ELETRONICOS EIRELI - ME

Cancelado - A empresa não apresentou conforme item 19.1.1.2.Prova
de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual (FIC) e Municipal,
relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de
atividade e compatível com o objeto licitado e nem item 19.1.1.8.
Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante,
devidamente atualizada, ficando INABILITADA, por não apresentar toda
documentação exigida no edital. 01/07/2021 18:05:55

01/07/2021 - 10:55:30 812,84 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 10:55:33 812,83 27.895.281/0001-44 - MV
ELETRONICOS EIRELI - ME

Cancelado - A empresa não apresentou conforme item 19.1.1.2.Prova
de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual (FIC) e Municipal,
relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de
atividade e compatível com o objeto licitado e nem item 19.1.1.8.
Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante,
devidamente atualizada, ficando INABILITADA, por não apresentar toda
documentação exigida no edital. 01/07/2021 18:05:55

01/07/2021 - 10:55:37 800,00 05.808.628/0001-31 - SAMUEL
PADOVAM

Válido

01/07/2021 - 10:55:40 799,99 27.895.281/0001-44 - MV
ELETRONICOS EIRELI - ME

Cancelado - A empresa não apresentou conforme item 19.1.1.2.Prova
de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual (FIC) e Municipal,
relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de
atividade e compatível com o objeto licitado e nem item 19.1.1.8.
Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante,
devidamente atualizada, ficando INABILITADA, por não apresentar toda
documentação exigida no edital. 01/07/2021 18:05:55

01/07/2021 - 10:55:47 812,00 20.991.432/0001-19 - L CARVALHO
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou conforme solicitado os
documentos solicitados na diligência, sendo que os documentos
solicitados são necessários para atestar a veracidade do atestado de
capacidade técnica apresentada pela empresa, e conforme informado a
não apresentação dos documentos solicitados a empresa seria
INABILITADA. 05/07/2021 10:52:37

01/07/2021 - 10:55:48 799,98 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 10:55:51 799,97 27.895.281/0001-44 - MV
ELETRONICOS EIRELI - ME

Cancelado - A empresa não apresentou conforme item 19.1.1.2.Prova
de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual (FIC) e Municipal,
relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de
atividade e compatível com o objeto licitado e nem item 19.1.1.8.
Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante,
devidamente atualizada, ficando INABILITADA, por não apresentar toda
documentação exigida no edital. 01/07/2021 18:05:55

01/07/2021 - 10:55:54 799,96 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido
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01/07/2021 - 10:55:57 799,95 27.895.281/0001-44 - MV
ELETRONICOS EIRELI - ME

Cancelado - A empresa não apresentou conforme item 19.1.1.2.Prova
de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual (FIC) e Municipal,
relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de
atividade e compatível com o objeto licitado e nem item 19.1.1.8.
Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante,
devidamente atualizada, ficando INABILITADA, por não apresentar toda
documentação exigida no edital. 01/07/2021 18:05:55

01/07/2021 - 10:56:01 799,94 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 10:56:04 799,93 27.895.281/0001-44 - MV
ELETRONICOS EIRELI - ME

Cancelado - A empresa não apresentou conforme item 19.1.1.2.Prova
de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual (FIC) e Municipal,
relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de
atividade e compatível com o objeto licitado e nem item 19.1.1.8.
Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante,
devidamente atualizada, ficando INABILITADA, por não apresentar toda
documentação exigida no edital. 01/07/2021 18:05:55

01/07/2021 - 10:56:12 799,92 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 10:56:15 799,91 27.895.281/0001-44 - MV
ELETRONICOS EIRELI - ME

Cancelado - A empresa não apresentou conforme item 19.1.1.2.Prova
de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual (FIC) e Municipal,
relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de
atividade e compatível com o objeto licitado e nem item 19.1.1.8.
Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante,
devidamente atualizada, ficando INABILITADA, por não apresentar toda
documentação exigida no edital. 01/07/2021 18:05:55

01/07/2021 - 10:56:18 799,90 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 10:56:21 799,89 27.895.281/0001-44 - MV
ELETRONICOS EIRELI - ME

Cancelado - A empresa não apresentou conforme item 19.1.1.2.Prova
de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual (FIC) e Municipal,
relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de
atividade e compatível com o objeto licitado e nem item 19.1.1.8.
Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante,
devidamente atualizada, ficando INABILITADA, por não apresentar toda
documentação exigida no edital. 01/07/2021 18:05:55

01/07/2021 - 10:56:27 799,88 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 10:56:32 799,87 27.895.281/0001-44 - MV
ELETRONICOS EIRELI - ME

Cancelado - A empresa não apresentou conforme item 19.1.1.2.Prova
de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual (FIC) e Municipal,
relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de
atividade e compatível com o objeto licitado e nem item 19.1.1.8.
Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante,
devidamente atualizada, ficando INABILITADA, por não apresentar toda
documentação exigida no edital. 01/07/2021 18:05:55

01/07/2021 - 10:56:36 799,00 20.991.432/0001-19 - L CARVALHO
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou conforme solicitado os
documentos solicitados na diligência, sendo que os documentos
solicitados são necessários para atestar a veracidade do atestado de
capacidade técnica apresentada pela empresa, e conforme informado a
não apresentação dos documentos solicitados a empresa seria
INABILITADA. 05/07/2021 10:52:37

01/07/2021 - 10:56:39 798,99 27.895.281/0001-44 - MV
ELETRONICOS EIRELI - ME

Cancelado - A empresa não apresentou conforme item 19.1.1.2.Prova
de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual (FIC) e Municipal,
relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de
atividade e compatível com o objeto licitado e nem item 19.1.1.8.
Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante,
devidamente atualizada, ficando INABILITADA, por não apresentar toda
documentação exigida no edital. 01/07/2021 18:05:55

01/07/2021 - 10:56:42 790,00 05.808.628/0001-31 - SAMUEL
PADOVAM

Válido

01/07/2021 - 10:56:45 789,99 27.895.281/0001-44 - MV
ELETRONICOS EIRELI - ME

Cancelado - A empresa não apresentou conforme item 19.1.1.2.Prova
de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual (FIC) e Municipal,
relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de
atividade e compatível com o objeto licitado e nem item 19.1.1.8.
Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante,
devidamente atualizada, ficando INABILITADA, por não apresentar toda
documentação exigida no edital. 01/07/2021 18:05:55

01/07/2021 - 10:56:52 789,98 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 10:56:55 789,97 27.895.281/0001-44 - MV
ELETRONICOS EIRELI - ME

Cancelado - A empresa não apresentou conforme item 19.1.1.2.Prova
de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual (FIC) e Municipal,
relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de
atividade e compatível com o objeto licitado e nem item 19.1.1.8.
Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante,
devidamente atualizada, ficando INABILITADA, por não apresentar toda
documentação exigida no edital. 01/07/2021 18:05:55

01/07/2021 - 10:56:59 789,96 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 10:57:02 789,95 27.895.281/0001-44 - MV
ELETRONICOS EIRELI - ME

Cancelado - A empresa não apresentou conforme item 19.1.1.2.Prova
de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual (FIC) e Municipal,
relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de
atividade e compatível com o objeto licitado e nem item 19.1.1.8.
Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante,
devidamente atualizada, ficando INABILITADA, por não apresentar toda
documentação exigida no edital. 01/07/2021 18:05:55

01/07/2021 - 10:57:06 785,00 05.808.628/0001-31 - SAMUEL
PADOVAM

Válido



A autenticidade do documento pode ser verificada no site http://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 20/09/2021 às 16:54:32.
Código verificador: 13D75D

Página 135 de 423

01/07/2021 - 10:57:09 784,99 27.895.281/0001-44 - MV
ELETRONICOS EIRELI - ME

Cancelado - A empresa não apresentou conforme item 19.1.1.2.Prova
de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual (FIC) e Municipal,
relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de
atividade e compatível com o objeto licitado e nem item 19.1.1.8.
Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante,
devidamente atualizada, ficando INABILITADA, por não apresentar toda
documentação exigida no edital. 01/07/2021 18:05:55

01/07/2021 - 10:57:14 784,98 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 10:57:19 784,97 27.895.281/0001-44 - MV
ELETRONICOS EIRELI - ME

Cancelado - A empresa não apresentou conforme item 19.1.1.2.Prova
de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual (FIC) e Municipal,
relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de
atividade e compatível com o objeto licitado e nem item 19.1.1.8.
Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante,
devidamente atualizada, ficando INABILITADA, por não apresentar toda
documentação exigida no edital. 01/07/2021 18:05:55

01/07/2021 - 10:57:26 784,96 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 10:57:29 784,95 27.895.281/0001-44 - MV
ELETRONICOS EIRELI - ME

Cancelado - A empresa não apresentou conforme item 19.1.1.2.Prova
de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual (FIC) e Municipal,
relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de
atividade e compatível com o objeto licitado e nem item 19.1.1.8.
Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante,
devidamente atualizada, ficando INABILITADA, por não apresentar toda
documentação exigida no edital. 01/07/2021 18:05:55

01/07/2021 - 10:57:32 780,00 20.991.432/0001-19 - L CARVALHO
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou conforme solicitado os
documentos solicitados na diligência, sendo que os documentos
solicitados são necessários para atestar a veracidade do atestado de
capacidade técnica apresentada pela empresa, e conforme informado a
não apresentação dos documentos solicitados a empresa seria
INABILITADA. 05/07/2021 10:52:37

01/07/2021 - 10:57:36 779,99 27.895.281/0001-44 - MV
ELETRONICOS EIRELI - ME

Cancelado - A empresa não apresentou conforme item 19.1.1.2.Prova
de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual (FIC) e Municipal,
relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de
atividade e compatível com o objeto licitado e nem item 19.1.1.8.
Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante,
devidamente atualizada, ficando INABILITADA, por não apresentar toda
documentação exigida no edital. 01/07/2021 18:05:55

01/07/2021 - 10:57:40 784,90 05.808.628/0001-31 - SAMUEL
PADOVAM

Válido

01/07/2021 - 10:57:42 779,98 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 10:57:45 779,97 27.895.281/0001-44 - MV
ELETRONICOS EIRELI - ME

Cancelado - A empresa não apresentou conforme item 19.1.1.2.Prova
de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual (FIC) e Municipal,
relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de
atividade e compatível com o objeto licitado e nem item 19.1.1.8.
Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante,
devidamente atualizada, ficando INABILITADA, por não apresentar toda
documentação exigida no edital. 01/07/2021 18:05:55

01/07/2021 - 10:57:49 779,96 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 10:57:52 779,95 27.895.281/0001-44 - MV
ELETRONICOS EIRELI - ME

Cancelado - A empresa não apresentou conforme item 19.1.1.2.Prova
de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual (FIC) e Municipal,
relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de
atividade e compatível com o objeto licitado e nem item 19.1.1.8.
Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante,
devidamente atualizada, ficando INABILITADA, por não apresentar toda
documentação exigida no edital. 01/07/2021 18:05:55

01/07/2021 - 10:57:57 779,94 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 10:58:00 779,93 27.895.281/0001-44 - MV
ELETRONICOS EIRELI - ME

Cancelado - A empresa não apresentou conforme item 19.1.1.2.Prova
de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual (FIC) e Municipal,
relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de
atividade e compatível com o objeto licitado e nem item 19.1.1.8.
Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante,
devidamente atualizada, ficando INABILITADA, por não apresentar toda
documentação exigida no edital. 01/07/2021 18:05:55

01/07/2021 - 10:58:03 770,00 05.808.628/0001-31 - SAMUEL
PADOVAM

Válido

01/07/2021 - 10:58:07 769,99 27.895.281/0001-44 - MV
ELETRONICOS EIRELI - ME

Cancelado - A empresa não apresentou conforme item 19.1.1.2.Prova
de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual (FIC) e Municipal,
relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de
atividade e compatível com o objeto licitado e nem item 19.1.1.8.
Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante,
devidamente atualizada, ficando INABILITADA, por não apresentar toda
documentação exigida no edital. 01/07/2021 18:05:55

01/07/2021 - 10:58:10 769,98 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 10:58:13 769,97 27.895.281/0001-44 - MV
ELETRONICOS EIRELI - ME

Cancelado - A empresa não apresentou conforme item 19.1.1.2.Prova
de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual (FIC) e Municipal,
relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de
atividade e compatível com o objeto licitado e nem item 19.1.1.8.
Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante,
devidamente atualizada, ficando INABILITADA, por não apresentar toda
documentação exigida no edital. 01/07/2021 18:05:55

01/07/2021 - 10:58:17 769,96 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido
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01/07/2021 - 10:58:20 769,95 27.895.281/0001-44 - MV
ELETRONICOS EIRELI - ME

Cancelado - A empresa não apresentou conforme item 19.1.1.2.Prova
de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual (FIC) e Municipal,
relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de
atividade e compatível com o objeto licitado e nem item 19.1.1.8.
Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante,
devidamente atualizada, ficando INABILITADA, por não apresentar toda
documentação exigida no edital. 01/07/2021 18:05:55

01/07/2021 - 10:58:24 769,94 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 10:58:27 769,93 27.895.281/0001-44 - MV
ELETRONICOS EIRELI - ME

Cancelado - A empresa não apresentou conforme item 19.1.1.2.Prova
de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual (FIC) e Municipal,
relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de
atividade e compatível com o objeto licitado e nem item 19.1.1.8.
Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante,
devidamente atualizada, ficando INABILITADA, por não apresentar toda
documentação exigida no edital. 01/07/2021 18:05:55

01/07/2021 - 10:58:30 769,92 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 10:58:33 769,91 27.895.281/0001-44 - MV
ELETRONICOS EIRELI - ME

Cancelado - A empresa não apresentou conforme item 19.1.1.2.Prova
de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual (FIC) e Municipal,
relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de
atividade e compatível com o objeto licitado e nem item 19.1.1.8.
Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante,
devidamente atualizada, ficando INABILITADA, por não apresentar toda
documentação exigida no edital. 01/07/2021 18:05:55

01/07/2021 - 10:58:38 769,90 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 10:58:41 750,00 05.808.628/0001-31 - SAMUEL
PADOVAM

Válido

01/07/2021 - 10:58:46 749,99 27.895.281/0001-44 - MV
ELETRONICOS EIRELI - ME

Cancelado - A empresa não apresentou conforme item 19.1.1.2.Prova
de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual (FIC) e Municipal,
relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de
atividade e compatível com o objeto licitado e nem item 19.1.1.8.
Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante,
devidamente atualizada, ficando INABILITADA, por não apresentar toda
documentação exigida no edital. 01/07/2021 18:05:55

01/07/2021 - 10:58:51 749,98 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 10:58:54 749,97 27.895.281/0001-44 - MV
ELETRONICOS EIRELI - ME

Cancelado - A empresa não apresentou conforme item 19.1.1.2.Prova
de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual (FIC) e Municipal,
relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de
atividade e compatível com o objeto licitado e nem item 19.1.1.8.
Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante,
devidamente atualizada, ficando INABILITADA, por não apresentar toda
documentação exigida no edital. 01/07/2021 18:05:55

01/07/2021 - 10:58:57 749,96 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 10:59:00 749,95 27.895.281/0001-44 - MV
ELETRONICOS EIRELI - ME

Cancelado - A empresa não apresentou conforme item 19.1.1.2.Prova
de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual (FIC) e Municipal,
relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de
atividade e compatível com o objeto licitado e nem item 19.1.1.8.
Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante,
devidamente atualizada, ficando INABILITADA, por não apresentar toda
documentação exigida no edital. 01/07/2021 18:05:55

01/07/2021 - 10:59:04 749,94 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 10:59:07 749,93 27.895.281/0001-44 - MV
ELETRONICOS EIRELI - ME

Cancelado - A empresa não apresentou conforme item 19.1.1.2.Prova
de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual (FIC) e Municipal,
relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de
atividade e compatível com o objeto licitado e nem item 19.1.1.8.
Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante,
devidamente atualizada, ficando INABILITADA, por não apresentar toda
documentação exigida no edital. 01/07/2021 18:05:55

01/07/2021 - 10:59:12 749,92 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 10:59:16 749,91 27.895.281/0001-44 - MV
ELETRONICOS EIRELI - ME

Cancelado - A empresa não apresentou conforme item 19.1.1.2.Prova
de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual (FIC) e Municipal,
relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de
atividade e compatível com o objeto licitado e nem item 19.1.1.8.
Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante,
devidamente atualizada, ficando INABILITADA, por não apresentar toda
documentação exigida no edital. 01/07/2021 18:05:55

01/07/2021 - 10:59:19 740,00 05.808.628/0001-31 - SAMUEL
PADOVAM

Válido

01/07/2021 - 10:59:22 739,99 27.895.281/0001-44 - MV
ELETRONICOS EIRELI - ME

Cancelado - A empresa não apresentou conforme item 19.1.1.2.Prova
de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual (FIC) e Municipal,
relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de
atividade e compatível com o objeto licitado e nem item 19.1.1.8.
Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante,
devidamente atualizada, ficando INABILITADA, por não apresentar toda
documentação exigida no edital. 01/07/2021 18:05:55

01/07/2021 - 10:59:27 739,98 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido
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01/07/2021 - 10:59:30 739,97 27.895.281/0001-44 - MV
ELETRONICOS EIRELI - ME

Cancelado - A empresa não apresentou conforme item 19.1.1.2.Prova
de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual (FIC) e Municipal,
relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de
atividade e compatível com o objeto licitado e nem item 19.1.1.8.
Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante,
devidamente atualizada, ficando INABILITADA, por não apresentar toda
documentação exigida no edital. 01/07/2021 18:05:55

01/07/2021 - 10:59:33 739,96 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 10:59:36 739,95 27.895.281/0001-44 - MV
ELETRONICOS EIRELI - ME

Cancelado - A empresa não apresentou conforme item 19.1.1.2.Prova
de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual (FIC) e Municipal,
relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de
atividade e compatível com o objeto licitado e nem item 19.1.1.8.
Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante,
devidamente atualizada, ficando INABILITADA, por não apresentar toda
documentação exigida no edital. 01/07/2021 18:05:55

01/07/2021 - 10:59:43 739,94 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 10:59:43 736,45 05.808.628/0001-31 - SAMUEL
PADOVAM

Válido

01/07/2021 - 10:59:46 736,44 27.895.281/0001-44 - MV
ELETRONICOS EIRELI - ME

Cancelado - A empresa não apresentou conforme item 19.1.1.2.Prova
de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual (FIC) e Municipal,
relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de
atividade e compatível com o objeto licitado e nem item 19.1.1.8.
Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante,
devidamente atualizada, ficando INABILITADA, por não apresentar toda
documentação exigida no edital. 01/07/2021 18:05:55

01/07/2021 - 10:59:51 736,43 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 10:59:54 736,42 27.895.281/0001-44 - MV
ELETRONICOS EIRELI - ME

Cancelado - A empresa não apresentou conforme item 19.1.1.2.Prova
de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual (FIC) e Municipal,
relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de
atividade e compatível com o objeto licitado e nem item 19.1.1.8.
Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante,
devidamente atualizada, ficando INABILITADA, por não apresentar toda
documentação exigida no edital. 01/07/2021 18:05:55

01/07/2021 - 11:00:00 736,41 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:00:03 736,40 27.895.281/0001-44 - MV
ELETRONICOS EIRELI - ME

Cancelado - A empresa não apresentou conforme item 19.1.1.2.Prova
de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual (FIC) e Municipal,
relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de
atividade e compatível com o objeto licitado e nem item 19.1.1.8.
Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante,
devidamente atualizada, ficando INABILITADA, por não apresentar toda
documentação exigida no edital. 01/07/2021 18:05:55

01/07/2021 - 11:00:08 736,39 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:00:11 736,38 27.895.281/0001-44 - MV
ELETRONICOS EIRELI - ME

Cancelado - A empresa não apresentou conforme item 19.1.1.2.Prova
de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual (FIC) e Municipal,
relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de
atividade e compatível com o objeto licitado e nem item 19.1.1.8.
Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante,
devidamente atualizada, ficando INABILITADA, por não apresentar toda
documentação exigida no edital. 01/07/2021 18:05:55

01/07/2021 - 11:00:14 736,37 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:00:17 736,36 27.895.281/0001-44 - MV
ELETRONICOS EIRELI - ME

Cancelado - A empresa não apresentou conforme item 19.1.1.2.Prova
de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual (FIC) e Municipal,
relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de
atividade e compatível com o objeto licitado e nem item 19.1.1.8.
Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante,
devidamente atualizada, ficando INABILITADA, por não apresentar toda
documentação exigida no edital. 01/07/2021 18:05:55

01/07/2021 - 11:00:20 736,35 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:00:22 736,34 27.895.281/0001-44 - MV
ELETRONICOS EIRELI - ME

Cancelado - A empresa não apresentou conforme item 19.1.1.2.Prova
de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual (FIC) e Municipal,
relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de
atividade e compatível com o objeto licitado e nem item 19.1.1.8.
Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante,
devidamente atualizada, ficando INABILITADA, por não apresentar toda
documentação exigida no edital. 01/07/2021 18:05:55

01/07/2021 - 11:00:26 736,33 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:00:29 736,32 27.895.281/0001-44 - MV
ELETRONICOS EIRELI - ME

Cancelado - A empresa não apresentou conforme item 19.1.1.2.Prova
de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual (FIC) e Municipal,
relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de
atividade e compatível com o objeto licitado e nem item 19.1.1.8.
Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante,
devidamente atualizada, ficando INABILITADA, por não apresentar toda
documentação exigida no edital. 01/07/2021 18:05:55

01/07/2021 - 11:00:32 736,31 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido
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01/07/2021 - 11:00:36 736,30 27.895.281/0001-44 - MV
ELETRONICOS EIRELI - ME

Cancelado - A empresa não apresentou conforme item 19.1.1.2.Prova
de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual (FIC) e Municipal,
relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de
atividade e compatível com o objeto licitado e nem item 19.1.1.8.
Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante,
devidamente atualizada, ficando INABILITADA, por não apresentar toda
documentação exigida no edital. 01/07/2021 18:05:55

01/07/2021 - 11:00:42 736,29 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:00:45 736,28 27.895.281/0001-44 - MV
ELETRONICOS EIRELI - ME

Cancelado - A empresa não apresentou conforme item 19.1.1.2.Prova
de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual (FIC) e Municipal,
relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de
atividade e compatível com o objeto licitado e nem item 19.1.1.8.
Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante,
devidamente atualizada, ficando INABILITADA, por não apresentar toda
documentação exigida no edital. 01/07/2021 18:05:55

01/07/2021 - 11:00:48 736,27 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:00:51 736,26 27.895.281/0001-44 - MV
ELETRONICOS EIRELI - ME

Cancelado - A empresa não apresentou conforme item 19.1.1.2.Prova
de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual (FIC) e Municipal,
relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de
atividade e compatível com o objeto licitado e nem item 19.1.1.8.
Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante,
devidamente atualizada, ficando INABILITADA, por não apresentar toda
documentação exigida no edital. 01/07/2021 18:05:55

01/07/2021 - 11:00:54 736,25 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:00:57 736,24 27.895.281/0001-44 - MV
ELETRONICOS EIRELI - ME

Cancelado - A empresa não apresentou conforme item 19.1.1.2.Prova
de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual (FIC) e Municipal,
relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de
atividade e compatível com o objeto licitado e nem item 19.1.1.8.
Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante,
devidamente atualizada, ficando INABILITADA, por não apresentar toda
documentação exigida no edital. 01/07/2021 18:05:55

01/07/2021 - 11:01:00 736,23 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:01:04 736,22 27.895.281/0001-44 - MV
ELETRONICOS EIRELI - ME

Cancelado - A empresa não apresentou conforme item 19.1.1.2.Prova
de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual (FIC) e Municipal,
relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de
atividade e compatível com o objeto licitado e nem item 19.1.1.8.
Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante,
devidamente atualizada, ficando INABILITADA, por não apresentar toda
documentação exigida no edital. 01/07/2021 18:05:55

01/07/2021 - 11:01:08 736,21 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:01:11 736,20 27.895.281/0001-44 - MV
ELETRONICOS EIRELI - ME

Cancelado - A empresa não apresentou conforme item 19.1.1.2.Prova
de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual (FIC) e Municipal,
relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de
atividade e compatível com o objeto licitado e nem item 19.1.1.8.
Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante,
devidamente atualizada, ficando INABILITADA, por não apresentar toda
documentação exigida no edital. 01/07/2021 18:05:55

01/07/2021 - 11:01:16 736,19 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:01:19 736,18 27.895.281/0001-44 - MV
ELETRONICOS EIRELI - ME

Cancelado - A empresa não apresentou conforme item 19.1.1.2.Prova
de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual (FIC) e Municipal,
relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de
atividade e compatível com o objeto licitado e nem item 19.1.1.8.
Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante,
devidamente atualizada, ficando INABILITADA, por não apresentar toda
documentação exigida no edital. 01/07/2021 18:05:55

01/07/2021 - 11:01:22 736,17 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:01:25 736,16 27.895.281/0001-44 - MV
ELETRONICOS EIRELI - ME

Cancelado - A empresa não apresentou conforme item 19.1.1.2.Prova
de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual (FIC) e Municipal,
relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de
atividade e compatível com o objeto licitado e nem item 19.1.1.8.
Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante,
devidamente atualizada, ficando INABILITADA, por não apresentar toda
documentação exigida no edital. 01/07/2021 18:05:55

01/07/2021 - 11:01:28 736,15 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:01:32 736,14 27.895.281/0001-44 - MV
ELETRONICOS EIRELI - ME

Cancelado - A empresa não apresentou conforme item 19.1.1.2.Prova
de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual (FIC) e Municipal,
relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de
atividade e compatível com o objeto licitado e nem item 19.1.1.8.
Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante,
devidamente atualizada, ficando INABILITADA, por não apresentar toda
documentação exigida no edital. 01/07/2021 18:05:55

01/07/2021 - 11:01:36 736,13 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:01:39 736,12 27.895.281/0001-44 - MV
ELETRONICOS EIRELI - ME

Cancelado - A empresa não apresentou conforme item 19.1.1.2.Prova
de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual (FIC) e Municipal,
relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de
atividade e compatível com o objeto licitado e nem item 19.1.1.8.
Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante,
devidamente atualizada, ficando INABILITADA, por não apresentar toda
documentação exigida no edital. 01/07/2021 18:05:55
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01/07/2021 - 11:01:46 736,11 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:01:50 736,10 27.895.281/0001-44 - MV
ELETRONICOS EIRELI - ME

Cancelado - A empresa não apresentou conforme item 19.1.1.2.Prova
de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual (FIC) e Municipal,
relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de
atividade e compatível com o objeto licitado e nem item 19.1.1.8.
Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante,
devidamente atualizada, ficando INABILITADA, por não apresentar toda
documentação exigida no edital. 01/07/2021 18:05:55

01/07/2021 - 11:01:54 736,09 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:01:57 736,08 27.895.281/0001-44 - MV
ELETRONICOS EIRELI - ME

Cancelado - A empresa não apresentou conforme item 19.1.1.2.Prova
de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual (FIC) e Municipal,
relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de
atividade e compatível com o objeto licitado e nem item 19.1.1.8.
Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante,
devidamente atualizada, ficando INABILITADA, por não apresentar toda
documentação exigida no edital. 01/07/2021 18:05:55

01/07/2021 - 11:02:00 736,07 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:02:03 736,06 27.895.281/0001-44 - MV
ELETRONICOS EIRELI - ME

Cancelado - A empresa não apresentou conforme item 19.1.1.2.Prova
de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual (FIC) e Municipal,
relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de
atividade e compatível com o objeto licitado e nem item 19.1.1.8.
Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante,
devidamente atualizada, ficando INABILITADA, por não apresentar toda
documentação exigida no edital. 01/07/2021 18:05:55

01/07/2021 - 11:02:06 736,05 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:02:09 736,04 27.895.281/0001-44 - MV
ELETRONICOS EIRELI - ME

Cancelado - A empresa não apresentou conforme item 19.1.1.2.Prova
de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual (FIC) e Municipal,
relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de
atividade e compatível com o objeto licitado e nem item 19.1.1.8.
Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante,
devidamente atualizada, ficando INABILITADA, por não apresentar toda
documentação exigida no edital. 01/07/2021 18:05:55

01/07/2021 - 11:02:13 736,03 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:02:16 736,02 27.895.281/0001-44 - MV
ELETRONICOS EIRELI - ME

Cancelado - A empresa não apresentou conforme item 19.1.1.2.Prova
de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual (FIC) e Municipal,
relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de
atividade e compatível com o objeto licitado e nem item 19.1.1.8.
Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante,
devidamente atualizada, ficando INABILITADA, por não apresentar toda
documentação exigida no edital. 01/07/2021 18:05:55

01/07/2021 - 11:02:20 736,01 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:02:23 736,00 27.895.281/0001-44 - MV
ELETRONICOS EIRELI - ME

Cancelado - A empresa não apresentou conforme item 19.1.1.2.Prova
de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual (FIC) e Municipal,
relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de
atividade e compatível com o objeto licitado e nem item 19.1.1.8.
Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante,
devidamente atualizada, ficando INABILITADA, por não apresentar toda
documentação exigida no edital. 01/07/2021 18:05:55

01/07/2021 - 11:02:26 735,99 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:02:29 735,98 27.895.281/0001-44 - MV
ELETRONICOS EIRELI - ME

Cancelado - A empresa não apresentou conforme item 19.1.1.2.Prova
de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual (FIC) e Municipal,
relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de
atividade e compatível com o objeto licitado e nem item 19.1.1.8.
Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante,
devidamente atualizada, ficando INABILITADA, por não apresentar toda
documentação exigida no edital. 01/07/2021 18:05:55

01/07/2021 - 11:02:32 735,97 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:02:35 735,96 27.895.281/0001-44 - MV
ELETRONICOS EIRELI - ME

Cancelado - A empresa não apresentou conforme item 19.1.1.2.Prova
de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual (FIC) e Municipal,
relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de
atividade e compatível com o objeto licitado e nem item 19.1.1.8.
Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante,
devidamente atualizada, ficando INABILITADA, por não apresentar toda
documentação exigida no edital. 01/07/2021 18:05:55

01/07/2021 - 11:02:38 735,95 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:02:42 735,94 27.895.281/0001-44 - MV
ELETRONICOS EIRELI - ME

Cancelado - A empresa não apresentou conforme item 19.1.1.2.Prova
de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual (FIC) e Municipal,
relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de
atividade e compatível com o objeto licitado e nem item 19.1.1.8.
Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante,
devidamente atualizada, ficando INABILITADA, por não apresentar toda
documentação exigida no edital. 01/07/2021 18:05:55

01/07/2021 - 11:02:46 735,93 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido



A autenticidade do documento pode ser verificada no site http://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 20/09/2021 às 16:54:32.
Código verificador: 13D75D

Página 140 de 423

01/07/2021 - 11:02:49 735,92 27.895.281/0001-44 - MV
ELETRONICOS EIRELI - ME

Cancelado - A empresa não apresentou conforme item 19.1.1.2.Prova
de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual (FIC) e Municipal,
relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de
atividade e compatível com o objeto licitado e nem item 19.1.1.8.
Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante,
devidamente atualizada, ficando INABILITADA, por não apresentar toda
documentação exigida no edital. 01/07/2021 18:05:55

01/07/2021 - 11:02:52 735,91 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:02:56 735,90 27.895.281/0001-44 - MV
ELETRONICOS EIRELI - ME

Cancelado - A empresa não apresentou conforme item 19.1.1.2.Prova
de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual (FIC) e Municipal,
relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de
atividade e compatível com o objeto licitado e nem item 19.1.1.8.
Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante,
devidamente atualizada, ficando INABILITADA, por não apresentar toda
documentação exigida no edital. 01/07/2021 18:05:55

01/07/2021 - 11:03:00 735,89 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:03:03 735,88 27.895.281/0001-44 - MV
ELETRONICOS EIRELI - ME

Cancelado - A empresa não apresentou conforme item 19.1.1.2.Prova
de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual (FIC) e Municipal,
relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de
atividade e compatível com o objeto licitado e nem item 19.1.1.8.
Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante,
devidamente atualizada, ficando INABILITADA, por não apresentar toda
documentação exigida no edital. 01/07/2021 18:05:55

01/07/2021 - 11:03:06 735,87 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:03:09 735,86 27.895.281/0001-44 - MV
ELETRONICOS EIRELI - ME

Cancelado - A empresa não apresentou conforme item 19.1.1.2.Prova
de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual (FIC) e Municipal,
relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de
atividade e compatível com o objeto licitado e nem item 19.1.1.8.
Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante,
devidamente atualizada, ficando INABILITADA, por não apresentar toda
documentação exigida no edital. 01/07/2021 18:05:55

01/07/2021 - 11:03:12 735,85 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:03:15 735,84 27.895.281/0001-44 - MV
ELETRONICOS EIRELI - ME

Cancelado - A empresa não apresentou conforme item 19.1.1.2.Prova
de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual (FIC) e Municipal,
relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de
atividade e compatível com o objeto licitado e nem item 19.1.1.8.
Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante,
devidamente atualizada, ficando INABILITADA, por não apresentar toda
documentação exigida no edital. 01/07/2021 18:05:55

01/07/2021 - 11:03:18 735,83 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:03:21 735,82 27.895.281/0001-44 - MV
ELETRONICOS EIRELI - ME

Cancelado - A empresa não apresentou conforme item 19.1.1.2.Prova
de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual (FIC) e Municipal,
relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de
atividade e compatível com o objeto licitado e nem item 19.1.1.8.
Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante,
devidamente atualizada, ficando INABILITADA, por não apresentar toda
documentação exigida no edital. 01/07/2021 18:05:55

01/07/2021 - 11:03:24 735,81 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:03:27 735,80 27.895.281/0001-44 - MV
ELETRONICOS EIRELI - ME

Cancelado - A empresa não apresentou conforme item 19.1.1.2.Prova
de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual (FIC) e Municipal,
relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de
atividade e compatível com o objeto licitado e nem item 19.1.1.8.
Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante,
devidamente atualizada, ficando INABILITADA, por não apresentar toda
documentação exigida no edital. 01/07/2021 18:05:55

01/07/2021 - 11:03:31 735,79 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:03:34 735,78 27.895.281/0001-44 - MV
ELETRONICOS EIRELI - ME

Cancelado - A empresa não apresentou conforme item 19.1.1.2.Prova
de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual (FIC) e Municipal,
relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de
atividade e compatível com o objeto licitado e nem item 19.1.1.8.
Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante,
devidamente atualizada, ficando INABILITADA, por não apresentar toda
documentação exigida no edital. 01/07/2021 18:05:55

01/07/2021 - 11:03:38 735,77 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:03:41 735,76 27.895.281/0001-44 - MV
ELETRONICOS EIRELI - ME

Cancelado - A empresa não apresentou conforme item 19.1.1.2.Prova
de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual (FIC) e Municipal,
relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de
atividade e compatível com o objeto licitado e nem item 19.1.1.8.
Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante,
devidamente atualizada, ficando INABILITADA, por não apresentar toda
documentação exigida no edital. 01/07/2021 18:05:55

01/07/2021 - 11:03:44 735,75 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:03:47 735,74 27.895.281/0001-44 - MV
ELETRONICOS EIRELI - ME

Cancelado - A empresa não apresentou conforme item 19.1.1.2.Prova
de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual (FIC) e Municipal,
relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de
atividade e compatível com o objeto licitado e nem item 19.1.1.8.
Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante,
devidamente atualizada, ficando INABILITADA, por não apresentar toda
documentação exigida no edital. 01/07/2021 18:05:55
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01/07/2021 - 11:03:52 735,73 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:03:55 735,72 27.895.281/0001-44 - MV
ELETRONICOS EIRELI - ME

Cancelado - A empresa não apresentou conforme item 19.1.1.2.Prova
de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual (FIC) e Municipal,
relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de
atividade e compatível com o objeto licitado e nem item 19.1.1.8.
Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante,
devidamente atualizada, ficando INABILITADA, por não apresentar toda
documentação exigida no edital. 01/07/2021 18:05:55

01/07/2021 - 11:04:01 735,71 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:04:04 735,70 27.895.281/0001-44 - MV
ELETRONICOS EIRELI - ME

Cancelado - A empresa não apresentou conforme item 19.1.1.2.Prova
de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual (FIC) e Municipal,
relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de
atividade e compatível com o objeto licitado e nem item 19.1.1.8.
Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante,
devidamente atualizada, ficando INABILITADA, por não apresentar toda
documentação exigida no edital. 01/07/2021 18:05:55

01/07/2021 - 11:04:08 735,69 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:04:11 735,68 27.895.281/0001-44 - MV
ELETRONICOS EIRELI - ME

Cancelado - A empresa não apresentou conforme item 19.1.1.2.Prova
de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual (FIC) e Municipal,
relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de
atividade e compatível com o objeto licitado e nem item 19.1.1.8.
Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante,
devidamente atualizada, ficando INABILITADA, por não apresentar toda
documentação exigida no edital. 01/07/2021 18:05:55

01/07/2021 - 11:04:14 735,67 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:04:17 735,66 27.895.281/0001-44 - MV
ELETRONICOS EIRELI - ME

Cancelado - A empresa não apresentou conforme item 19.1.1.2.Prova
de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual (FIC) e Municipal,
relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de
atividade e compatível com o objeto licitado e nem item 19.1.1.8.
Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante,
devidamente atualizada, ficando INABILITADA, por não apresentar toda
documentação exigida no edital. 01/07/2021 18:05:55

01/07/2021 - 11:04:20 735,65 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:04:23 735,64 27.895.281/0001-44 - MV
ELETRONICOS EIRELI - ME

Cancelado - A empresa não apresentou conforme item 19.1.1.2.Prova
de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual (FIC) e Municipal,
relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de
atividade e compatível com o objeto licitado e nem item 19.1.1.8.
Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante,
devidamente atualizada, ficando INABILITADA, por não apresentar toda
documentação exigida no edital. 01/07/2021 18:05:55

01/07/2021 - 11:04:26 735,63 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:04:29 735,62 27.895.281/0001-44 - MV
ELETRONICOS EIRELI - ME

Cancelado - A empresa não apresentou conforme item 19.1.1.2.Prova
de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual (FIC) e Municipal,
relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de
atividade e compatível com o objeto licitado e nem item 19.1.1.8.
Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante,
devidamente atualizada, ficando INABILITADA, por não apresentar toda
documentação exigida no edital. 01/07/2021 18:05:55

01/07/2021 - 11:04:32 735,61 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:04:35 735,60 27.895.281/0001-44 - MV
ELETRONICOS EIRELI - ME

Cancelado - A empresa não apresentou conforme item 19.1.1.2.Prova
de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual (FIC) e Municipal,
relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de
atividade e compatível com o objeto licitado e nem item 19.1.1.8.
Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante,
devidamente atualizada, ficando INABILITADA, por não apresentar toda
documentação exigida no edital. 01/07/2021 18:05:55

01/07/2021 - 11:04:38 735,59 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:04:41 735,58 27.895.281/0001-44 - MV
ELETRONICOS EIRELI - ME

Cancelado - A empresa não apresentou conforme item 19.1.1.2.Prova
de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual (FIC) e Municipal,
relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de
atividade e compatível com o objeto licitado e nem item 19.1.1.8.
Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante,
devidamente atualizada, ficando INABILITADA, por não apresentar toda
documentação exigida no edital. 01/07/2021 18:05:55

01/07/2021 - 11:04:44 735,57 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:04:47 735,56 27.895.281/0001-44 - MV
ELETRONICOS EIRELI - ME

Cancelado - A empresa não apresentou conforme item 19.1.1.2.Prova
de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual (FIC) e Municipal,
relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de
atividade e compatível com o objeto licitado e nem item 19.1.1.8.
Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante,
devidamente atualizada, ficando INABILITADA, por não apresentar toda
documentação exigida no edital. 01/07/2021 18:05:55

01/07/2021 - 11:04:50 735,55 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido
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01/07/2021 - 11:04:53 735,54 27.895.281/0001-44 - MV
ELETRONICOS EIRELI - ME

Cancelado - A empresa não apresentou conforme item 19.1.1.2.Prova
de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual (FIC) e Municipal,
relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de
atividade e compatível com o objeto licitado e nem item 19.1.1.8.
Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante,
devidamente atualizada, ficando INABILITADA, por não apresentar toda
documentação exigida no edital. 01/07/2021 18:05:55

01/07/2021 - 11:04:58 735,53 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:05:01 735,52 27.895.281/0001-44 - MV
ELETRONICOS EIRELI - ME

Cancelado - A empresa não apresentou conforme item 19.1.1.2.Prova
de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual (FIC) e Municipal,
relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de
atividade e compatível com o objeto licitado e nem item 19.1.1.8.
Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante,
devidamente atualizada, ficando INABILITADA, por não apresentar toda
documentação exigida no edital. 01/07/2021 18:05:55

01/07/2021 - 11:05:04 735,51 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:05:08 735,50 27.895.281/0001-44 - MV
ELETRONICOS EIRELI - ME

Cancelado - A empresa não apresentou conforme item 19.1.1.2.Prova
de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual (FIC) e Municipal,
relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de
atividade e compatível com o objeto licitado e nem item 19.1.1.8.
Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante,
devidamente atualizada, ficando INABILITADA, por não apresentar toda
documentação exigida no edital. 01/07/2021 18:05:55

01/07/2021 - 11:05:12 735,49 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:05:15 735,48 27.895.281/0001-44 - MV
ELETRONICOS EIRELI - ME

Cancelado - A empresa não apresentou conforme item 19.1.1.2.Prova
de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual (FIC) e Municipal,
relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de
atividade e compatível com o objeto licitado e nem item 19.1.1.8.
Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante,
devidamente atualizada, ficando INABILITADA, por não apresentar toda
documentação exigida no edital. 01/07/2021 18:05:55

01/07/2021 - 11:05:18 735,47 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:05:21 735,46 27.895.281/0001-44 - MV
ELETRONICOS EIRELI - ME

Cancelado - A empresa não apresentou conforme item 19.1.1.2.Prova
de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual (FIC) e Municipal,
relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de
atividade e compatível com o objeto licitado e nem item 19.1.1.8.
Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante,
devidamente atualizada, ficando INABILITADA, por não apresentar toda
documentação exigida no edital. 01/07/2021 18:05:55

01/07/2021 - 11:05:24 735,45 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:05:27 735,44 27.895.281/0001-44 - MV
ELETRONICOS EIRELI - ME

Cancelado - A empresa não apresentou conforme item 19.1.1.2.Prova
de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual (FIC) e Municipal,
relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de
atividade e compatível com o objeto licitado e nem item 19.1.1.8.
Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante,
devidamente atualizada, ficando INABILITADA, por não apresentar toda
documentação exigida no edital. 01/07/2021 18:05:55

01/07/2021 - 11:05:30 735,43 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:05:33 735,42 27.895.281/0001-44 - MV
ELETRONICOS EIRELI - ME

Cancelado - A empresa não apresentou conforme item 19.1.1.2.Prova
de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual (FIC) e Municipal,
relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de
atividade e compatível com o objeto licitado e nem item 19.1.1.8.
Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante,
devidamente atualizada, ficando INABILITADA, por não apresentar toda
documentação exigida no edital. 01/07/2021 18:05:55

01/07/2021 - 11:05:36 735,41 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:05:39 735,40 27.895.281/0001-44 - MV
ELETRONICOS EIRELI - ME

Cancelado - A empresa não apresentou conforme item 19.1.1.2.Prova
de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual (FIC) e Municipal,
relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de
atividade e compatível com o objeto licitado e nem item 19.1.1.8.
Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante,
devidamente atualizada, ficando INABILITADA, por não apresentar toda
documentação exigida no edital. 01/07/2021 18:05:55

01/07/2021 - 11:05:42 735,39 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:05:45 735,38 27.895.281/0001-44 - MV
ELETRONICOS EIRELI - ME

Cancelado - A empresa não apresentou conforme item 19.1.1.2.Prova
de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual (FIC) e Municipal,
relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de
atividade e compatível com o objeto licitado e nem item 19.1.1.8.
Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante,
devidamente atualizada, ficando INABILITADA, por não apresentar toda
documentação exigida no edital. 01/07/2021 18:05:55

01/07/2021 - 11:05:48 735,37 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:05:51 735,36 27.895.281/0001-44 - MV
ELETRONICOS EIRELI - ME

Cancelado - A empresa não apresentou conforme item 19.1.1.2.Prova
de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual (FIC) e Municipal,
relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de
atividade e compatível com o objeto licitado e nem item 19.1.1.8.
Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante,
devidamente atualizada, ficando INABILITADA, por não apresentar toda
documentação exigida no edital. 01/07/2021 18:05:55
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01/07/2021 - 11:05:54 735,35 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:05:58 735,34 27.895.281/0001-44 - MV
ELETRONICOS EIRELI - ME

Cancelado - A empresa não apresentou conforme item 19.1.1.2.Prova
de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual (FIC) e Municipal,
relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de
atividade e compatível com o objeto licitado e nem item 19.1.1.8.
Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante,
devidamente atualizada, ficando INABILITADA, por não apresentar toda
documentação exigida no edital. 01/07/2021 18:05:55

01/07/2021 - 11:06:02 735,33 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:06:06 735,32 27.895.281/0001-44 - MV
ELETRONICOS EIRELI - ME

Cancelado - A empresa não apresentou conforme item 19.1.1.2.Prova
de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual (FIC) e Municipal,
relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de
atividade e compatível com o objeto licitado e nem item 19.1.1.8.
Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante,
devidamente atualizada, ficando INABILITADA, por não apresentar toda
documentação exigida no edital. 01/07/2021 18:05:55

01/07/2021 - 11:06:10 735,31 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:06:14 735,30 27.895.281/0001-44 - MV
ELETRONICOS EIRELI - ME

Cancelado - A empresa não apresentou conforme item 19.1.1.2.Prova
de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual (FIC) e Municipal,
relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de
atividade e compatível com o objeto licitado e nem item 19.1.1.8.
Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante,
devidamente atualizada, ficando INABILITADA, por não apresentar toda
documentação exigida no edital. 01/07/2021 18:05:55

01/07/2021 - 11:06:18 735,29 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:06:21 735,28 27.895.281/0001-44 - MV
ELETRONICOS EIRELI - ME

Cancelado - A empresa não apresentou conforme item 19.1.1.2.Prova
de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual (FIC) e Municipal,
relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de
atividade e compatível com o objeto licitado e nem item 19.1.1.8.
Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante,
devidamente atualizada, ficando INABILITADA, por não apresentar toda
documentação exigida no edital. 01/07/2021 18:05:55

01/07/2021 - 11:06:24 735,27 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:06:28 735,26 27.895.281/0001-44 - MV
ELETRONICOS EIRELI - ME

Cancelado - A empresa não apresentou conforme item 19.1.1.2.Prova
de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual (FIC) e Municipal,
relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de
atividade e compatível com o objeto licitado e nem item 19.1.1.8.
Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante,
devidamente atualizada, ficando INABILITADA, por não apresentar toda
documentação exigida no edital. 01/07/2021 18:05:55

01/07/2021 - 11:06:32 735,25 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:06:36 735,24 27.895.281/0001-44 - MV
ELETRONICOS EIRELI - ME

Cancelado - A empresa não apresentou conforme item 19.1.1.2.Prova
de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual (FIC) e Municipal,
relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de
atividade e compatível com o objeto licitado e nem item 19.1.1.8.
Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante,
devidamente atualizada, ficando INABILITADA, por não apresentar toda
documentação exigida no edital. 01/07/2021 18:05:55

01/07/2021 - 11:06:40 735,23 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:06:44 735,22 27.895.281/0001-44 - MV
ELETRONICOS EIRELI - ME

Cancelado - A empresa não apresentou conforme item 19.1.1.2.Prova
de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual (FIC) e Municipal,
relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de
atividade e compatível com o objeto licitado e nem item 19.1.1.8.
Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante,
devidamente atualizada, ficando INABILITADA, por não apresentar toda
documentação exigida no edital. 01/07/2021 18:05:55

01/07/2021 - 11:06:48 735,21 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:06:52 735,20 27.895.281/0001-44 - MV
ELETRONICOS EIRELI - ME

Cancelado - A empresa não apresentou conforme item 19.1.1.2.Prova
de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual (FIC) e Municipal,
relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de
atividade e compatível com o objeto licitado e nem item 19.1.1.8.
Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante,
devidamente atualizada, ficando INABILITADA, por não apresentar toda
documentação exigida no edital. 01/07/2021 18:05:55

01/07/2021 - 11:06:56 735,19 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:06:59 735,18 27.895.281/0001-44 - MV
ELETRONICOS EIRELI - ME

Cancelado - A empresa não apresentou conforme item 19.1.1.2.Prova
de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual (FIC) e Municipal,
relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de
atividade e compatível com o objeto licitado e nem item 19.1.1.8.
Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante,
devidamente atualizada, ficando INABILITADA, por não apresentar toda
documentação exigida no edital. 01/07/2021 18:05:55

01/07/2021 - 11:07:02 735,17 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido
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01/07/2021 - 11:07:05 735,16 27.895.281/0001-44 - MV
ELETRONICOS EIRELI - ME

Cancelado - A empresa não apresentou conforme item 19.1.1.2.Prova
de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual (FIC) e Municipal,
relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de
atividade e compatível com o objeto licitado e nem item 19.1.1.8.
Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante,
devidamente atualizada, ficando INABILITADA, por não apresentar toda
documentação exigida no edital. 01/07/2021 18:05:55

01/07/2021 - 11:07:08 735,15 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:07:11 735,14 27.895.281/0001-44 - MV
ELETRONICOS EIRELI - ME

Cancelado - A empresa não apresentou conforme item 19.1.1.2.Prova
de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual (FIC) e Municipal,
relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de
atividade e compatível com o objeto licitado e nem item 19.1.1.8.
Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante,
devidamente atualizada, ficando INABILITADA, por não apresentar toda
documentação exigida no edital. 01/07/2021 18:05:55

01/07/2021 - 11:07:14 735,13 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:07:17 735,12 27.895.281/0001-44 - MV
ELETRONICOS EIRELI - ME

Cancelado - A empresa não apresentou conforme item 19.1.1.2.Prova
de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual (FIC) e Municipal,
relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de
atividade e compatível com o objeto licitado e nem item 19.1.1.8.
Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante,
devidamente atualizada, ficando INABILITADA, por não apresentar toda
documentação exigida no edital. 01/07/2021 18:05:55

01/07/2021 - 11:07:20 735,11 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:07:23 735,10 27.895.281/0001-44 - MV
ELETRONICOS EIRELI - ME

Cancelado - A empresa não apresentou conforme item 19.1.1.2.Prova
de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual (FIC) e Municipal,
relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de
atividade e compatível com o objeto licitado e nem item 19.1.1.8.
Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante,
devidamente atualizada, ficando INABILITADA, por não apresentar toda
documentação exigida no edital. 01/07/2021 18:05:55

01/07/2021 - 11:07:26 735,09 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:07:28 735,08 27.895.281/0001-44 - MV
ELETRONICOS EIRELI - ME

Cancelado - A empresa não apresentou conforme item 19.1.1.2.Prova
de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual (FIC) e Municipal,
relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de
atividade e compatível com o objeto licitado e nem item 19.1.1.8.
Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante,
devidamente atualizada, ficando INABILITADA, por não apresentar toda
documentação exigida no edital. 01/07/2021 18:05:55

01/07/2021 - 11:07:34 735,07 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:07:37 735,06 27.895.281/0001-44 - MV
ELETRONICOS EIRELI - ME

Cancelado - A empresa não apresentou conforme item 19.1.1.2.Prova
de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual (FIC) e Municipal,
relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de
atividade e compatível com o objeto licitado e nem item 19.1.1.8.
Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante,
devidamente atualizada, ficando INABILITADA, por não apresentar toda
documentação exigida no edital. 01/07/2021 18:05:55

01/07/2021 - 11:07:40 735,05 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:07:43 735,04 27.895.281/0001-44 - MV
ELETRONICOS EIRELI - ME

Cancelado - A empresa não apresentou conforme item 19.1.1.2.Prova
de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual (FIC) e Municipal,
relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de
atividade e compatível com o objeto licitado e nem item 19.1.1.8.
Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante,
devidamente atualizada, ficando INABILITADA, por não apresentar toda
documentação exigida no edital. 01/07/2021 18:05:55

01/07/2021 - 11:07:46 735,03 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:07:49 735,02 27.895.281/0001-44 - MV
ELETRONICOS EIRELI - ME

Cancelado - A empresa não apresentou conforme item 19.1.1.2.Prova
de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual (FIC) e Municipal,
relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de
atividade e compatível com o objeto licitado e nem item 19.1.1.8.
Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante,
devidamente atualizada, ficando INABILITADA, por não apresentar toda
documentação exigida no edital. 01/07/2021 18:05:55

01/07/2021 - 11:07:52 735,01 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:07:55 735,00 27.895.281/0001-44 - MV
ELETRONICOS EIRELI - ME

Cancelado - A empresa não apresentou conforme item 19.1.1.2.Prova
de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual (FIC) e Municipal,
relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de
atividade e compatível com o objeto licitado e nem item 19.1.1.8.
Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante,
devidamente atualizada, ficando INABILITADA, por não apresentar toda
documentação exigida no edital. 01/07/2021 18:05:55

01/07/2021 - 11:07:58 734,99 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:08:01 734,98 27.895.281/0001-44 - MV
ELETRONICOS EIRELI - ME

Cancelado - A empresa não apresentou conforme item 19.1.1.2.Prova
de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual (FIC) e Municipal,
relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de
atividade e compatível com o objeto licitado e nem item 19.1.1.8.
Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante,
devidamente atualizada, ficando INABILITADA, por não apresentar toda
documentação exigida no edital. 01/07/2021 18:05:55
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01/07/2021 - 11:08:04 734,97 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:08:07 734,96 27.895.281/0001-44 - MV
ELETRONICOS EIRELI - ME

Cancelado - A empresa não apresentou conforme item 19.1.1.2.Prova
de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual (FIC) e Municipal,
relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de
atividade e compatível com o objeto licitado e nem item 19.1.1.8.
Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante,
devidamente atualizada, ficando INABILITADA, por não apresentar toda
documentação exigida no edital. 01/07/2021 18:05:55

01/07/2021 - 11:08:12 734,95 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:08:15 734,94 27.895.281/0001-44 - MV
ELETRONICOS EIRELI - ME

Cancelado - A empresa não apresentou conforme item 19.1.1.2.Prova
de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual (FIC) e Municipal,
relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de
atividade e compatível com o objeto licitado e nem item 19.1.1.8.
Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante,
devidamente atualizada, ficando INABILITADA, por não apresentar toda
documentação exigida no edital. 01/07/2021 18:05:55

01/07/2021 - 11:08:18 734,93 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:08:21 734,92 27.895.281/0001-44 - MV
ELETRONICOS EIRELI - ME

Cancelado - A empresa não apresentou conforme item 19.1.1.2.Prova
de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual (FIC) e Municipal,
relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de
atividade e compatível com o objeto licitado e nem item 19.1.1.8.
Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante,
devidamente atualizada, ficando INABILITADA, por não apresentar toda
documentação exigida no edital. 01/07/2021 18:05:55

01/07/2021 - 11:08:24 734,91 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:08:27 734,90 27.895.281/0001-44 - MV
ELETRONICOS EIRELI - ME

Cancelado - A empresa não apresentou conforme item 19.1.1.2.Prova
de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual (FIC) e Municipal,
relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de
atividade e compatível com o objeto licitado e nem item 19.1.1.8.
Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante,
devidamente atualizada, ficando INABILITADA, por não apresentar toda
documentação exigida no edital. 01/07/2021 18:05:55

01/07/2021 - 11:08:30 734,89 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:08:34 734,88 27.895.281/0001-44 - MV
ELETRONICOS EIRELI - ME

Cancelado - A empresa não apresentou conforme item 19.1.1.2.Prova
de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual (FIC) e Municipal,
relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de
atividade e compatível com o objeto licitado e nem item 19.1.1.8.
Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante,
devidamente atualizada, ficando INABILITADA, por não apresentar toda
documentação exigida no edital. 01/07/2021 18:05:55

01/07/2021 - 11:08:38 734,87 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:08:41 734,86 27.895.281/0001-44 - MV
ELETRONICOS EIRELI - ME

Cancelado - A empresa não apresentou conforme item 19.1.1.2.Prova
de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual (FIC) e Municipal,
relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de
atividade e compatível com o objeto licitado e nem item 19.1.1.8.
Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante,
devidamente atualizada, ficando INABILITADA, por não apresentar toda
documentação exigida no edital. 01/07/2021 18:05:55

01/07/2021 - 11:08:44 734,85 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:08:47 734,84 27.895.281/0001-44 - MV
ELETRONICOS EIRELI - ME

Cancelado - A empresa não apresentou conforme item 19.1.1.2.Prova
de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual (FIC) e Municipal,
relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de
atividade e compatível com o objeto licitado e nem item 19.1.1.8.
Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante,
devidamente atualizada, ficando INABILITADA, por não apresentar toda
documentação exigida no edital. 01/07/2021 18:05:55

01/07/2021 - 11:08:50 734,83 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:08:53 734,82 27.895.281/0001-44 - MV
ELETRONICOS EIRELI - ME

Cancelado - A empresa não apresentou conforme item 19.1.1.2.Prova
de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual (FIC) e Municipal,
relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de
atividade e compatível com o objeto licitado e nem item 19.1.1.8.
Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante,
devidamente atualizada, ficando INABILITADA, por não apresentar toda
documentação exigida no edital. 01/07/2021 18:05:55

01/07/2021 - 11:08:56 734,81 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:09:00 734,80 27.895.281/0001-44 - MV
ELETRONICOS EIRELI - ME

Cancelado - A empresa não apresentou conforme item 19.1.1.2.Prova
de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual (FIC) e Municipal,
relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de
atividade e compatível com o objeto licitado e nem item 19.1.1.8.
Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante,
devidamente atualizada, ficando INABILITADA, por não apresentar toda
documentação exigida no edital. 01/07/2021 18:05:55

01/07/2021 - 11:09:04 734,79 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido
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01/07/2021 - 11:09:08 734,78 27.895.281/0001-44 - MV
ELETRONICOS EIRELI - ME

Cancelado - A empresa não apresentou conforme item 19.1.1.2.Prova
de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual (FIC) e Municipal,
relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de
atividade e compatível com o objeto licitado e nem item 19.1.1.8.
Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante,
devidamente atualizada, ficando INABILITADA, por não apresentar toda
documentação exigida no edital. 01/07/2021 18:05:55

01/07/2021 - 11:09:12 734,77 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:09:15 734,76 27.895.281/0001-44 - MV
ELETRONICOS EIRELI - ME

Cancelado - A empresa não apresentou conforme item 19.1.1.2.Prova
de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual (FIC) e Municipal,
relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de
atividade e compatível com o objeto licitado e nem item 19.1.1.8.
Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante,
devidamente atualizada, ficando INABILITADA, por não apresentar toda
documentação exigida no edital. 01/07/2021 18:05:55

01/07/2021 - 11:09:18 734,75 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:09:22 734,74 27.895.281/0001-44 - MV
ELETRONICOS EIRELI - ME

Cancelado - A empresa não apresentou conforme item 19.1.1.2.Prova
de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual (FIC) e Municipal,
relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de
atividade e compatível com o objeto licitado e nem item 19.1.1.8.
Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante,
devidamente atualizada, ficando INABILITADA, por não apresentar toda
documentação exigida no edital. 01/07/2021 18:05:55

01/07/2021 - 11:09:25 734,73 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:09:28 734,72 27.895.281/0001-44 - MV
ELETRONICOS EIRELI - ME

Cancelado - A empresa não apresentou conforme item 19.1.1.2.Prova
de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual (FIC) e Municipal,
relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de
atividade e compatível com o objeto licitado e nem item 19.1.1.8.
Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante,
devidamente atualizada, ficando INABILITADA, por não apresentar toda
documentação exigida no edital. 01/07/2021 18:05:55

01/07/2021 - 11:09:32 734,71 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:09:35 734,70 27.895.281/0001-44 - MV
ELETRONICOS EIRELI - ME

Cancelado - A empresa não apresentou conforme item 19.1.1.2.Prova
de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual (FIC) e Municipal,
relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de
atividade e compatível com o objeto licitado e nem item 19.1.1.8.
Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante,
devidamente atualizada, ficando INABILITADA, por não apresentar toda
documentação exigida no edital. 01/07/2021 18:05:55

01/07/2021 - 11:09:38 734,69 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:09:42 734,68 27.895.281/0001-44 - MV
ELETRONICOS EIRELI - ME

Cancelado - A empresa não apresentou conforme item 19.1.1.2.Prova
de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual (FIC) e Municipal,
relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de
atividade e compatível com o objeto licitado e nem item 19.1.1.8.
Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante,
devidamente atualizada, ficando INABILITADA, por não apresentar toda
documentação exigida no edital. 01/07/2021 18:05:55

01/07/2021 - 11:09:46 734,67 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:09:49 734,66 27.895.281/0001-44 - MV
ELETRONICOS EIRELI - ME

Cancelado - A empresa não apresentou conforme item 19.1.1.2.Prova
de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual (FIC) e Municipal,
relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de
atividade e compatível com o objeto licitado e nem item 19.1.1.8.
Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante,
devidamente atualizada, ficando INABILITADA, por não apresentar toda
documentação exigida no edital. 01/07/2021 18:05:55

01/07/2021 - 11:09:52 734,65 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:09:56 734,64 27.895.281/0001-44 - MV
ELETRONICOS EIRELI - ME

Cancelado - A empresa não apresentou conforme item 19.1.1.2.Prova
de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual (FIC) e Municipal,
relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de
atividade e compatível com o objeto licitado e nem item 19.1.1.8.
Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante,
devidamente atualizada, ficando INABILITADA, por não apresentar toda
documentação exigida no edital. 01/07/2021 18:05:55

01/07/2021 - 11:10:00 734,63 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:10:03 734,62 27.895.281/0001-44 - MV
ELETRONICOS EIRELI - ME

Cancelado - A empresa não apresentou conforme item 19.1.1.2.Prova
de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual (FIC) e Municipal,
relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de
atividade e compatível com o objeto licitado e nem item 19.1.1.8.
Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante,
devidamente atualizada, ficando INABILITADA, por não apresentar toda
documentação exigida no edital. 01/07/2021 18:05:55

01/07/2021 - 11:10:06 734,61 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:10:09 734,60 27.895.281/0001-44 - MV
ELETRONICOS EIRELI - ME

Cancelado - A empresa não apresentou conforme item 19.1.1.2.Prova
de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual (FIC) e Municipal,
relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de
atividade e compatível com o objeto licitado e nem item 19.1.1.8.
Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante,
devidamente atualizada, ficando INABILITADA, por não apresentar toda
documentação exigida no edital. 01/07/2021 18:05:55
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01/07/2021 - 11:10:12 734,59 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:10:15 734,58 27.895.281/0001-44 - MV
ELETRONICOS EIRELI - ME

Cancelado - A empresa não apresentou conforme item 19.1.1.2.Prova
de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual (FIC) e Municipal,
relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de
atividade e compatível com o objeto licitado e nem item 19.1.1.8.
Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante,
devidamente atualizada, ficando INABILITADA, por não apresentar toda
documentação exigida no edital. 01/07/2021 18:05:55

01/07/2021 - 11:10:18 734,57 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:10:21 734,56 27.895.281/0001-44 - MV
ELETRONICOS EIRELI - ME

Cancelado - A empresa não apresentou conforme item 19.1.1.2.Prova
de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual (FIC) e Municipal,
relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de
atividade e compatível com o objeto licitado e nem item 19.1.1.8.
Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante,
devidamente atualizada, ficando INABILITADA, por não apresentar toda
documentação exigida no edital. 01/07/2021 18:05:55

01/07/2021 - 11:10:24 734,55 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:10:28 734,54 27.895.281/0001-44 - MV
ELETRONICOS EIRELI - ME

Cancelado - A empresa não apresentou conforme item 19.1.1.2.Prova
de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual (FIC) e Municipal,
relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de
atividade e compatível com o objeto licitado e nem item 19.1.1.8.
Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante,
devidamente atualizada, ficando INABILITADA, por não apresentar toda
documentação exigida no edital. 01/07/2021 18:05:55

01/07/2021 - 11:10:32 734,53 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:10:35 734,52 27.895.281/0001-44 - MV
ELETRONICOS EIRELI - ME

Cancelado - A empresa não apresentou conforme item 19.1.1.2.Prova
de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual (FIC) e Municipal,
relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de
atividade e compatível com o objeto licitado e nem item 19.1.1.8.
Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante,
devidamente atualizada, ficando INABILITADA, por não apresentar toda
documentação exigida no edital. 01/07/2021 18:05:55

01/07/2021 - 11:10:39 734,51 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:10:43 734,50 27.895.281/0001-44 - MV
ELETRONICOS EIRELI - ME

Cancelado - A empresa não apresentou conforme item 19.1.1.2.Prova
de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual (FIC) e Municipal,
relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de
atividade e compatível com o objeto licitado e nem item 19.1.1.8.
Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante,
devidamente atualizada, ficando INABILITADA, por não apresentar toda
documentação exigida no edital. 01/07/2021 18:05:55

01/07/2021 - 11:10:46 734,49 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:10:50 734,48 27.895.281/0001-44 - MV
ELETRONICOS EIRELI - ME

Cancelado - A empresa não apresentou conforme item 19.1.1.2.Prova
de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual (FIC) e Municipal,
relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de
atividade e compatível com o objeto licitado e nem item 19.1.1.8.
Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante,
devidamente atualizada, ficando INABILITADA, por não apresentar toda
documentação exigida no edital. 01/07/2021 18:05:55

01/07/2021 - 11:10:54 734,47 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:10:58 734,46 27.895.281/0001-44 - MV
ELETRONICOS EIRELI - ME

Cancelado - A empresa não apresentou conforme item 19.1.1.2.Prova
de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual (FIC) e Municipal,
relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de
atividade e compatível com o objeto licitado e nem item 19.1.1.8.
Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante,
devidamente atualizada, ficando INABILITADA, por não apresentar toda
documentação exigida no edital. 01/07/2021 18:05:55

01/07/2021 - 11:11:03 734,45 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:11:06 734,44 27.895.281/0001-44 - MV
ELETRONICOS EIRELI - ME

Cancelado - A empresa não apresentou conforme item 19.1.1.2.Prova
de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual (FIC) e Municipal,
relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de
atividade e compatível com o objeto licitado e nem item 19.1.1.8.
Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante,
devidamente atualizada, ficando INABILITADA, por não apresentar toda
documentação exigida no edital. 01/07/2021 18:05:55

01/07/2021 - 11:11:10 734,43 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:11:16 734,42 27.895.281/0001-44 - MV
ELETRONICOS EIRELI - ME

Cancelado - A empresa não apresentou conforme item 19.1.1.2.Prova
de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual (FIC) e Municipal,
relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de
atividade e compatível com o objeto licitado e nem item 19.1.1.8.
Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante,
devidamente atualizada, ficando INABILITADA, por não apresentar toda
documentação exigida no edital. 01/07/2021 18:05:55

01/07/2021 - 11:11:20 734,41 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido
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01/07/2021 - 11:11:23 734,40 27.895.281/0001-44 - MV
ELETRONICOS EIRELI - ME

Cancelado - A empresa não apresentou conforme item 19.1.1.2.Prova
de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual (FIC) e Municipal,
relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de
atividade e compatível com o objeto licitado e nem item 19.1.1.8.
Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante,
devidamente atualizada, ficando INABILITADA, por não apresentar toda
documentação exigida no edital. 01/07/2021 18:05:55

01/07/2021 - 11:11:26 734,39 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:11:29 734,38 27.895.281/0001-44 - MV
ELETRONICOS EIRELI - ME

Cancelado - A empresa não apresentou conforme item 19.1.1.2.Prova
de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual (FIC) e Municipal,
relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de
atividade e compatível com o objeto licitado e nem item 19.1.1.8.
Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante,
devidamente atualizada, ficando INABILITADA, por não apresentar toda
documentação exigida no edital. 01/07/2021 18:05:55

01/07/2021 - 11:11:34 734,37 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:11:37 734,36 27.895.281/0001-44 - MV
ELETRONICOS EIRELI - ME

Cancelado - A empresa não apresentou conforme item 19.1.1.2.Prova
de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual (FIC) e Municipal,
relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de
atividade e compatível com o objeto licitado e nem item 19.1.1.8.
Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante,
devidamente atualizada, ficando INABILITADA, por não apresentar toda
documentação exigida no edital. 01/07/2021 18:05:55

01/07/2021 - 11:11:40 734,35 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:11:43 734,34 27.895.281/0001-44 - MV
ELETRONICOS EIRELI - ME

Cancelado - A empresa não apresentou conforme item 19.1.1.2.Prova
de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual (FIC) e Municipal,
relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de
atividade e compatível com o objeto licitado e nem item 19.1.1.8.
Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante,
devidamente atualizada, ficando INABILITADA, por não apresentar toda
documentação exigida no edital. 01/07/2021 18:05:55

01/07/2021 - 11:11:48 734,33 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:11:51 734,32 27.895.281/0001-44 - MV
ELETRONICOS EIRELI - ME

Cancelado - A empresa não apresentou conforme item 19.1.1.2.Prova
de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual (FIC) e Municipal,
relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de
atividade e compatível com o objeto licitado e nem item 19.1.1.8.
Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante,
devidamente atualizada, ficando INABILITADA, por não apresentar toda
documentação exigida no edital. 01/07/2021 18:05:55

01/07/2021 - 11:11:54 734,31 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:11:57 734,30 27.895.281/0001-44 - MV
ELETRONICOS EIRELI - ME

Cancelado - A empresa não apresentou conforme item 19.1.1.2.Prova
de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual (FIC) e Municipal,
relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de
atividade e compatível com o objeto licitado e nem item 19.1.1.8.
Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante,
devidamente atualizada, ficando INABILITADA, por não apresentar toda
documentação exigida no edital. 01/07/2021 18:05:55

01/07/2021 - 11:12:00 734,29 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:12:03 734,28 27.895.281/0001-44 - MV
ELETRONICOS EIRELI - ME

Cancelado - A empresa não apresentou conforme item 19.1.1.2.Prova
de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual (FIC) e Municipal,
relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de
atividade e compatível com o objeto licitado e nem item 19.1.1.8.
Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante,
devidamente atualizada, ficando INABILITADA, por não apresentar toda
documentação exigida no edital. 01/07/2021 18:05:55

01/07/2021 - 11:12:06 734,27 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:12:09 734,26 27.895.281/0001-44 - MV
ELETRONICOS EIRELI - ME

Cancelado - A empresa não apresentou conforme item 19.1.1.2.Prova
de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual (FIC) e Municipal,
relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de
atividade e compatível com o objeto licitado e nem item 19.1.1.8.
Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante,
devidamente atualizada, ficando INABILITADA, por não apresentar toda
documentação exigida no edital. 01/07/2021 18:05:55

01/07/2021 - 11:12:12 734,25 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:12:15 734,24 27.895.281/0001-44 - MV
ELETRONICOS EIRELI - ME

Cancelado - A empresa não apresentou conforme item 19.1.1.2.Prova
de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual (FIC) e Municipal,
relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de
atividade e compatível com o objeto licitado e nem item 19.1.1.8.
Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante,
devidamente atualizada, ficando INABILITADA, por não apresentar toda
documentação exigida no edital. 01/07/2021 18:05:55

01/07/2021 - 11:12:18 734,23 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:12:21 734,22 27.895.281/0001-44 - MV
ELETRONICOS EIRELI - ME

Cancelado - A empresa não apresentou conforme item 19.1.1.2.Prova
de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual (FIC) e Municipal,
relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de
atividade e compatível com o objeto licitado e nem item 19.1.1.8.
Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante,
devidamente atualizada, ficando INABILITADA, por não apresentar toda
documentação exigida no edital. 01/07/2021 18:05:55
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01/07/2021 - 11:12:24 734,21 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:12:27 734,20 27.895.281/0001-44 - MV
ELETRONICOS EIRELI - ME

Cancelado - A empresa não apresentou conforme item 19.1.1.2.Prova
de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual (FIC) e Municipal,
relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de
atividade e compatível com o objeto licitado e nem item 19.1.1.8.
Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante,
devidamente atualizada, ficando INABILITADA, por não apresentar toda
documentação exigida no edital. 01/07/2021 18:05:55

01/07/2021 - 11:12:30 734,19 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:12:33 734,18 27.895.281/0001-44 - MV
ELETRONICOS EIRELI - ME

Cancelado - A empresa não apresentou conforme item 19.1.1.2.Prova
de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual (FIC) e Municipal,
relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de
atividade e compatível com o objeto licitado e nem item 19.1.1.8.
Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante,
devidamente atualizada, ficando INABILITADA, por não apresentar toda
documentação exigida no edital. 01/07/2021 18:05:55

01/07/2021 - 11:12:36 734,17 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:12:39 734,16 27.895.281/0001-44 - MV
ELETRONICOS EIRELI - ME

Cancelado - A empresa não apresentou conforme item 19.1.1.2.Prova
de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual (FIC) e Municipal,
relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de
atividade e compatível com o objeto licitado e nem item 19.1.1.8.
Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante,
devidamente atualizada, ficando INABILITADA, por não apresentar toda
documentação exigida no edital. 01/07/2021 18:05:55

01/07/2021 - 11:12:42 734,15 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:12:45 734,14 27.895.281/0001-44 - MV
ELETRONICOS EIRELI - ME

Cancelado - A empresa não apresentou conforme item 19.1.1.2.Prova
de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual (FIC) e Municipal,
relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de
atividade e compatível com o objeto licitado e nem item 19.1.1.8.
Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante,
devidamente atualizada, ficando INABILITADA, por não apresentar toda
documentação exigida no edital. 01/07/2021 18:05:55

01/07/2021 - 11:12:48 734,13 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:12:51 734,12 27.895.281/0001-44 - MV
ELETRONICOS EIRELI - ME

Cancelado - A empresa não apresentou conforme item 19.1.1.2.Prova
de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual (FIC) e Municipal,
relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de
atividade e compatível com o objeto licitado e nem item 19.1.1.8.
Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante,
devidamente atualizada, ficando INABILITADA, por não apresentar toda
documentação exigida no edital. 01/07/2021 18:05:55

01/07/2021 - 11:12:56 734,11 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:12:59 734,10 27.895.281/0001-44 - MV
ELETRONICOS EIRELI - ME

Cancelado - A empresa não apresentou conforme item 19.1.1.2.Prova
de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual (FIC) e Municipal,
relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de
atividade e compatível com o objeto licitado e nem item 19.1.1.8.
Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante,
devidamente atualizada, ficando INABILITADA, por não apresentar toda
documentação exigida no edital. 01/07/2021 18:05:55

01/07/2021 - 11:13:05 734,09 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:13:08 734,08 27.895.281/0001-44 - MV
ELETRONICOS EIRELI - ME

Cancelado - A empresa não apresentou conforme item 19.1.1.2.Prova
de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual (FIC) e Municipal,
relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de
atividade e compatível com o objeto licitado e nem item 19.1.1.8.
Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante,
devidamente atualizada, ficando INABILITADA, por não apresentar toda
documentação exigida no edital. 01/07/2021 18:05:55

01/07/2021 - 11:13:11 734,07 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:13:14 734,06 27.895.281/0001-44 - MV
ELETRONICOS EIRELI - ME

Cancelado - A empresa não apresentou conforme item 19.1.1.2.Prova
de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual (FIC) e Municipal,
relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de
atividade e compatível com o objeto licitado e nem item 19.1.1.8.
Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante,
devidamente atualizada, ficando INABILITADA, por não apresentar toda
documentação exigida no edital. 01/07/2021 18:05:55

01/07/2021 - 11:13:17 734,05 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:13:20 734,04 27.895.281/0001-44 - MV
ELETRONICOS EIRELI - ME

Cancelado - A empresa não apresentou conforme item 19.1.1.2.Prova
de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual (FIC) e Municipal,
relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de
atividade e compatível com o objeto licitado e nem item 19.1.1.8.
Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante,
devidamente atualizada, ficando INABILITADA, por não apresentar toda
documentação exigida no edital. 01/07/2021 18:05:55

01/07/2021 - 11:13:24 734,03 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido
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01/07/2021 - 11:13:27 734,02 27.895.281/0001-44 - MV
ELETRONICOS EIRELI - ME

Cancelado - A empresa não apresentou conforme item 19.1.1.2.Prova
de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual (FIC) e Municipal,
relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de
atividade e compatível com o objeto licitado e nem item 19.1.1.8.
Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante,
devidamente atualizada, ficando INABILITADA, por não apresentar toda
documentação exigida no edital. 01/07/2021 18:05:55

01/07/2021 - 11:13:30 734,01 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:13:33 734,00 27.895.281/0001-44 - MV
ELETRONICOS EIRELI - ME

Cancelado - A empresa não apresentou conforme item 19.1.1.2.Prova
de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual (FIC) e Municipal,
relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de
atividade e compatível com o objeto licitado e nem item 19.1.1.8.
Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante,
devidamente atualizada, ficando INABILITADA, por não apresentar toda
documentação exigida no edital. 01/07/2021 18:05:55

01/07/2021 - 11:13:36 733,99 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:13:40 733,98 27.895.281/0001-44 - MV
ELETRONICOS EIRELI - ME

Cancelado - A empresa não apresentou conforme item 19.1.1.2.Prova
de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual (FIC) e Municipal,
relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de
atividade e compatível com o objeto licitado e nem item 19.1.1.8.
Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante,
devidamente atualizada, ficando INABILITADA, por não apresentar toda
documentação exigida no edital. 01/07/2021 18:05:55

01/07/2021 - 11:13:45 733,97 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:13:48 733,96 27.895.281/0001-44 - MV
ELETRONICOS EIRELI - ME

Cancelado - A empresa não apresentou conforme item 19.1.1.2.Prova
de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual (FIC) e Municipal,
relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de
atividade e compatível com o objeto licitado e nem item 19.1.1.8.
Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante,
devidamente atualizada, ficando INABILITADA, por não apresentar toda
documentação exigida no edital. 01/07/2021 18:05:55

01/07/2021 - 11:13:52 733,95 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:13:55 733,94 27.895.281/0001-44 - MV
ELETRONICOS EIRELI - ME

Cancelado - A empresa não apresentou conforme item 19.1.1.2.Prova
de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual (FIC) e Municipal,
relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de
atividade e compatível com o objeto licitado e nem item 19.1.1.8.
Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante,
devidamente atualizada, ficando INABILITADA, por não apresentar toda
documentação exigida no edital. 01/07/2021 18:05:55

01/07/2021 - 11:13:58 733,93 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:14:01 733,92 27.895.281/0001-44 - MV
ELETRONICOS EIRELI - ME

Cancelado - A empresa não apresentou conforme item 19.1.1.2.Prova
de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual (FIC) e Municipal,
relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de
atividade e compatível com o objeto licitado e nem item 19.1.1.8.
Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante,
devidamente atualizada, ficando INABILITADA, por não apresentar toda
documentação exigida no edital. 01/07/2021 18:05:55

01/07/2021 - 11:14:04 733,91 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:14:07 733,90 27.895.281/0001-44 - MV
ELETRONICOS EIRELI - ME

Cancelado - A empresa não apresentou conforme item 19.1.1.2.Prova
de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual (FIC) e Municipal,
relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de
atividade e compatível com o objeto licitado e nem item 19.1.1.8.
Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante,
devidamente atualizada, ficando INABILITADA, por não apresentar toda
documentação exigida no edital. 01/07/2021 18:05:55

01/07/2021 - 11:14:10 733,89 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:14:13 733,88 27.895.281/0001-44 - MV
ELETRONICOS EIRELI - ME

Cancelado - A empresa não apresentou conforme item 19.1.1.2.Prova
de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual (FIC) e Municipal,
relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de
atividade e compatível com o objeto licitado e nem item 19.1.1.8.
Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante,
devidamente atualizada, ficando INABILITADA, por não apresentar toda
documentação exigida no edital. 01/07/2021 18:05:55

01/07/2021 - 11:14:16 733,87 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:14:19 733,86 27.895.281/0001-44 - MV
ELETRONICOS EIRELI - ME

Cancelado - A empresa não apresentou conforme item 19.1.1.2.Prova
de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual (FIC) e Municipal,
relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de
atividade e compatível com o objeto licitado e nem item 19.1.1.8.
Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante,
devidamente atualizada, ficando INABILITADA, por não apresentar toda
documentação exigida no edital. 01/07/2021 18:05:55

01/07/2021 - 11:14:22 733,85 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:14:25 733,84 27.895.281/0001-44 - MV
ELETRONICOS EIRELI - ME

Cancelado - A empresa não apresentou conforme item 19.1.1.2.Prova
de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual (FIC) e Municipal,
relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de
atividade e compatível com o objeto licitado e nem item 19.1.1.8.
Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante,
devidamente atualizada, ficando INABILITADA, por não apresentar toda
documentação exigida no edital. 01/07/2021 18:05:55
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01/07/2021 - 11:14:28 733,83 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:14:31 733,82 27.895.281/0001-44 - MV
ELETRONICOS EIRELI - ME

Cancelado - A empresa não apresentou conforme item 19.1.1.2.Prova
de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual (FIC) e Municipal,
relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de
atividade e compatível com o objeto licitado e nem item 19.1.1.8.
Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante,
devidamente atualizada, ficando INABILITADA, por não apresentar toda
documentação exigida no edital. 01/07/2021 18:05:55

01/07/2021 - 11:14:34 733,81 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:14:38 733,80 27.895.281/0001-44 - MV
ELETRONICOS EIRELI - ME

Cancelado - A empresa não apresentou conforme item 19.1.1.2.Prova
de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual (FIC) e Municipal,
relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de
atividade e compatível com o objeto licitado e nem item 19.1.1.8.
Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante,
devidamente atualizada, ficando INABILITADA, por não apresentar toda
documentação exigida no edital. 01/07/2021 18:05:55

01/07/2021 - 11:14:42 733,79 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:14:45 733,78 27.895.281/0001-44 - MV
ELETRONICOS EIRELI - ME

Cancelado - A empresa não apresentou conforme item 19.1.1.2.Prova
de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual (FIC) e Municipal,
relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de
atividade e compatível com o objeto licitado e nem item 19.1.1.8.
Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante,
devidamente atualizada, ficando INABILITADA, por não apresentar toda
documentação exigida no edital. 01/07/2021 18:05:55

01/07/2021 - 11:14:48 733,77 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:14:52 733,76 27.895.281/0001-44 - MV
ELETRONICOS EIRELI - ME

Cancelado - A empresa não apresentou conforme item 19.1.1.2.Prova
de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual (FIC) e Municipal,
relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de
atividade e compatível com o objeto licitado e nem item 19.1.1.8.
Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante,
devidamente atualizada, ficando INABILITADA, por não apresentar toda
documentação exigida no edital. 01/07/2021 18:05:55

01/07/2021 - 11:14:57 733,75 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:15:00 733,74 27.895.281/0001-44 - MV
ELETRONICOS EIRELI - ME

Cancelado - A empresa não apresentou conforme item 19.1.1.2.Prova
de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual (FIC) e Municipal,
relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de
atividade e compatível com o objeto licitado e nem item 19.1.1.8.
Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante,
devidamente atualizada, ficando INABILITADA, por não apresentar toda
documentação exigida no edital. 01/07/2021 18:05:55

01/07/2021 - 11:15:04 733,73 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:15:07 733,72 27.895.281/0001-44 - MV
ELETRONICOS EIRELI - ME

Cancelado - A empresa não apresentou conforme item 19.1.1.2.Prova
de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual (FIC) e Municipal,
relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de
atividade e compatível com o objeto licitado e nem item 19.1.1.8.
Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante,
devidamente atualizada, ficando INABILITADA, por não apresentar toda
documentação exigida no edital. 01/07/2021 18:05:55

01/07/2021 - 11:15:10 733,71 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:15:13 733,70 27.895.281/0001-44 - MV
ELETRONICOS EIRELI - ME

Cancelado - A empresa não apresentou conforme item 19.1.1.2.Prova
de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual (FIC) e Municipal,
relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de
atividade e compatível com o objeto licitado e nem item 19.1.1.8.
Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante,
devidamente atualizada, ficando INABILITADA, por não apresentar toda
documentação exigida no edital. 01/07/2021 18:05:55

01/07/2021 - 11:15:16 733,69 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:15:19 733,68 27.895.281/0001-44 - MV
ELETRONICOS EIRELI - ME

Cancelado - A empresa não apresentou conforme item 19.1.1.2.Prova
de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual (FIC) e Municipal,
relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de
atividade e compatível com o objeto licitado e nem item 19.1.1.8.
Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante,
devidamente atualizada, ficando INABILITADA, por não apresentar toda
documentação exigida no edital. 01/07/2021 18:05:55

01/07/2021 - 11:15:22 733,67 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:15:25 733,66 27.895.281/0001-44 - MV
ELETRONICOS EIRELI - ME

Cancelado - A empresa não apresentou conforme item 19.1.1.2.Prova
de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual (FIC) e Municipal,
relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de
atividade e compatível com o objeto licitado e nem item 19.1.1.8.
Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante,
devidamente atualizada, ficando INABILITADA, por não apresentar toda
documentação exigida no edital. 01/07/2021 18:05:55

01/07/2021 - 11:15:30 733,65 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido
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01/07/2021 - 11:15:33 733,64 27.895.281/0001-44 - MV
ELETRONICOS EIRELI - ME

Cancelado - A empresa não apresentou conforme item 19.1.1.2.Prova
de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual (FIC) e Municipal,
relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de
atividade e compatível com o objeto licitado e nem item 19.1.1.8.
Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante,
devidamente atualizada, ficando INABILITADA, por não apresentar toda
documentação exigida no edital. 01/07/2021 18:05:55

01/07/2021 - 11:15:36 733,63 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:15:39 733,62 27.895.281/0001-44 - MV
ELETRONICOS EIRELI - ME

Cancelado - A empresa não apresentou conforme item 19.1.1.2.Prova
de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual (FIC) e Municipal,
relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de
atividade e compatível com o objeto licitado e nem item 19.1.1.8.
Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante,
devidamente atualizada, ficando INABILITADA, por não apresentar toda
documentação exigida no edital. 01/07/2021 18:05:55

01/07/2021 - 11:15:42 733,61 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:15:45 733,60 27.895.281/0001-44 - MV
ELETRONICOS EIRELI - ME

Cancelado - A empresa não apresentou conforme item 19.1.1.2.Prova
de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual (FIC) e Municipal,
relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de
atividade e compatível com o objeto licitado e nem item 19.1.1.8.
Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante,
devidamente atualizada, ficando INABILITADA, por não apresentar toda
documentação exigida no edital. 01/07/2021 18:05:55

01/07/2021 - 11:15:49 733,59 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:15:52 733,58 27.895.281/0001-44 - MV
ELETRONICOS EIRELI - ME

Cancelado - A empresa não apresentou conforme item 19.1.1.2.Prova
de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual (FIC) e Municipal,
relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de
atividade e compatível com o objeto licitado e nem item 19.1.1.8.
Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante,
devidamente atualizada, ficando INABILITADA, por não apresentar toda
documentação exigida no edital. 01/07/2021 18:05:55

01/07/2021 - 11:15:56 733,57 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:15:58 733,56 27.895.281/0001-44 - MV
ELETRONICOS EIRELI - ME

Cancelado - A empresa não apresentou conforme item 19.1.1.2.Prova
de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual (FIC) e Municipal,
relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de
atividade e compatível com o objeto licitado e nem item 19.1.1.8.
Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante,
devidamente atualizada, ficando INABILITADA, por não apresentar toda
documentação exigida no edital. 01/07/2021 18:05:55

01/07/2021 - 11:16:02 733,55 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:16:05 733,54 27.895.281/0001-44 - MV
ELETRONICOS EIRELI - ME

Cancelado - A empresa não apresentou conforme item 19.1.1.2.Prova
de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual (FIC) e Municipal,
relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de
atividade e compatível com o objeto licitado e nem item 19.1.1.8.
Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante,
devidamente atualizada, ficando INABILITADA, por não apresentar toda
documentação exigida no edital. 01/07/2021 18:05:55

01/07/2021 - 11:16:09 733,53 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:16:12 733,52 27.895.281/0001-44 - MV
ELETRONICOS EIRELI - ME

Cancelado - A empresa não apresentou conforme item 19.1.1.2.Prova
de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual (FIC) e Municipal,
relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de
atividade e compatível com o objeto licitado e nem item 19.1.1.8.
Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante,
devidamente atualizada, ficando INABILITADA, por não apresentar toda
documentação exigida no edital. 01/07/2021 18:05:55

01/07/2021 - 11:16:15 733,51 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:16:19 733,50 27.895.281/0001-44 - MV
ELETRONICOS EIRELI - ME

Cancelado - A empresa não apresentou conforme item 19.1.1.2.Prova
de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual (FIC) e Municipal,
relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de
atividade e compatível com o objeto licitado e nem item 19.1.1.8.
Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante,
devidamente atualizada, ficando INABILITADA, por não apresentar toda
documentação exigida no edital. 01/07/2021 18:05:55

01/07/2021 - 11:16:22 733,49 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:16:25 733,48 27.895.281/0001-44 - MV
ELETRONICOS EIRELI - ME

Cancelado - A empresa não apresentou conforme item 19.1.1.2.Prova
de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual (FIC) e Municipal,
relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de
atividade e compatível com o objeto licitado e nem item 19.1.1.8.
Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante,
devidamente atualizada, ficando INABILITADA, por não apresentar toda
documentação exigida no edital. 01/07/2021 18:05:55

01/07/2021 - 11:16:30 733,47 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:16:33 733,46 27.895.281/0001-44 - MV
ELETRONICOS EIRELI - ME

Cancelado - A empresa não apresentou conforme item 19.1.1.2.Prova
de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual (FIC) e Municipal,
relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de
atividade e compatível com o objeto licitado e nem item 19.1.1.8.
Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante,
devidamente atualizada, ficando INABILITADA, por não apresentar toda
documentação exigida no edital. 01/07/2021 18:05:55
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01/07/2021 - 11:16:36 733,45 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:16:39 733,44 27.895.281/0001-44 - MV
ELETRONICOS EIRELI - ME

Cancelado - A empresa não apresentou conforme item 19.1.1.2.Prova
de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual (FIC) e Municipal,
relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de
atividade e compatível com o objeto licitado e nem item 19.1.1.8.
Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante,
devidamente atualizada, ficando INABILITADA, por não apresentar toda
documentação exigida no edital. 01/07/2021 18:05:55

01/07/2021 - 11:16:43 733,43 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:16:46 733,42 27.895.281/0001-44 - MV
ELETRONICOS EIRELI - ME

Cancelado - A empresa não apresentou conforme item 19.1.1.2.Prova
de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual (FIC) e Municipal,
relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de
atividade e compatível com o objeto licitado e nem item 19.1.1.8.
Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante,
devidamente atualizada, ficando INABILITADA, por não apresentar toda
documentação exigida no edital. 01/07/2021 18:05:55

01/07/2021 - 11:16:49 733,41 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:16:52 733,40 27.895.281/0001-44 - MV
ELETRONICOS EIRELI - ME

Cancelado - A empresa não apresentou conforme item 19.1.1.2.Prova
de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual (FIC) e Municipal,
relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de
atividade e compatível com o objeto licitado e nem item 19.1.1.8.
Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante,
devidamente atualizada, ficando INABILITADA, por não apresentar toda
documentação exigida no edital. 01/07/2021 18:05:55

01/07/2021 - 11:16:55 733,39 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:16:58 733,38 27.895.281/0001-44 - MV
ELETRONICOS EIRELI - ME

Cancelado - A empresa não apresentou conforme item 19.1.1.2.Prova
de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual (FIC) e Municipal,
relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de
atividade e compatível com o objeto licitado e nem item 19.1.1.8.
Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante,
devidamente atualizada, ficando INABILITADA, por não apresentar toda
documentação exigida no edital. 01/07/2021 18:05:55

01/07/2021 - 11:17:01 733,37 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:17:04 733,36 27.895.281/0001-44 - MV
ELETRONICOS EIRELI - ME

Cancelado - A empresa não apresentou conforme item 19.1.1.2.Prova
de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual (FIC) e Municipal,
relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de
atividade e compatível com o objeto licitado e nem item 19.1.1.8.
Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante,
devidamente atualizada, ficando INABILITADA, por não apresentar toda
documentação exigida no edital. 01/07/2021 18:05:55

01/07/2021 - 11:17:07 733,35 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:17:10 733,34 27.895.281/0001-44 - MV
ELETRONICOS EIRELI - ME

Cancelado - A empresa não apresentou conforme item 19.1.1.2.Prova
de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual (FIC) e Municipal,
relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de
atividade e compatível com o objeto licitado e nem item 19.1.1.8.
Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante,
devidamente atualizada, ficando INABILITADA, por não apresentar toda
documentação exigida no edital. 01/07/2021 18:05:55

01/07/2021 - 11:17:14 733,33 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:17:17 733,32 27.895.281/0001-44 - MV
ELETRONICOS EIRELI - ME

Cancelado - A empresa não apresentou conforme item 19.1.1.2.Prova
de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual (FIC) e Municipal,
relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de
atividade e compatível com o objeto licitado e nem item 19.1.1.8.
Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante,
devidamente atualizada, ficando INABILITADA, por não apresentar toda
documentação exigida no edital. 01/07/2021 18:05:55

01/07/2021 - 11:17:20 733,31 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:17:23 733,30 27.895.281/0001-44 - MV
ELETRONICOS EIRELI - ME

Cancelado - A empresa não apresentou conforme item 19.1.1.2.Prova
de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual (FIC) e Municipal,
relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de
atividade e compatível com o objeto licitado e nem item 19.1.1.8.
Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante,
devidamente atualizada, ficando INABILITADA, por não apresentar toda
documentação exigida no edital. 01/07/2021 18:05:55

01/07/2021 - 11:17:27 733,29 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:17:30 733,28 27.895.281/0001-44 - MV
ELETRONICOS EIRELI - ME

Cancelado - A empresa não apresentou conforme item 19.1.1.2.Prova
de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual (FIC) e Municipal,
relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de
atividade e compatível com o objeto licitado e nem item 19.1.1.8.
Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante,
devidamente atualizada, ficando INABILITADA, por não apresentar toda
documentação exigida no edital. 01/07/2021 18:05:55

01/07/2021 - 11:17:34 733,27 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido
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01/07/2021 - 11:17:37 733,26 27.895.281/0001-44 - MV
ELETRONICOS EIRELI - ME

Cancelado - A empresa não apresentou conforme item 19.1.1.2.Prova
de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual (FIC) e Municipal,
relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de
atividade e compatível com o objeto licitado e nem item 19.1.1.8.
Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante,
devidamente atualizada, ficando INABILITADA, por não apresentar toda
documentação exigida no edital. 01/07/2021 18:05:55

01/07/2021 - 11:17:41 733,25 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:17:44 733,24 27.895.281/0001-44 - MV
ELETRONICOS EIRELI - ME

Cancelado - A empresa não apresentou conforme item 19.1.1.2.Prova
de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual (FIC) e Municipal,
relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de
atividade e compatível com o objeto licitado e nem item 19.1.1.8.
Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante,
devidamente atualizada, ficando INABILITADA, por não apresentar toda
documentação exigida no edital. 01/07/2021 18:05:55

01/07/2021 - 11:17:47 733,23 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:17:51 733,22 27.895.281/0001-44 - MV
ELETRONICOS EIRELI - ME

Cancelado - A empresa não apresentou conforme item 19.1.1.2.Prova
de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual (FIC) e Municipal,
relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de
atividade e compatível com o objeto licitado e nem item 19.1.1.8.
Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante,
devidamente atualizada, ficando INABILITADA, por não apresentar toda
documentação exigida no edital. 01/07/2021 18:05:55

01/07/2021 - 11:17:55 733,21 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:17:58 733,20 27.895.281/0001-44 - MV
ELETRONICOS EIRELI - ME

Cancelado - A empresa não apresentou conforme item 19.1.1.2.Prova
de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual (FIC) e Municipal,
relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de
atividade e compatível com o objeto licitado e nem item 19.1.1.8.
Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante,
devidamente atualizada, ficando INABILITADA, por não apresentar toda
documentação exigida no edital. 01/07/2021 18:05:55

01/07/2021 - 11:18:01 733,19 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:18:04 733,18 27.895.281/0001-44 - MV
ELETRONICOS EIRELI - ME

Cancelado - A empresa não apresentou conforme item 19.1.1.2.Prova
de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual (FIC) e Municipal,
relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de
atividade e compatível com o objeto licitado e nem item 19.1.1.8.
Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante,
devidamente atualizada, ficando INABILITADA, por não apresentar toda
documentação exigida no edital. 01/07/2021 18:05:55

01/07/2021 - 11:18:07 733,17 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:18:10 733,16 27.895.281/0001-44 - MV
ELETRONICOS EIRELI - ME

Cancelado - A empresa não apresentou conforme item 19.1.1.2.Prova
de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual (FIC) e Municipal,
relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de
atividade e compatível com o objeto licitado e nem item 19.1.1.8.
Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante,
devidamente atualizada, ficando INABILITADA, por não apresentar toda
documentação exigida no edital. 01/07/2021 18:05:55

01/07/2021 - 11:18:14 733,15 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:18:17 733,14 27.895.281/0001-44 - MV
ELETRONICOS EIRELI - ME

Cancelado - A empresa não apresentou conforme item 19.1.1.2.Prova
de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual (FIC) e Municipal,
relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de
atividade e compatível com o objeto licitado e nem item 19.1.1.8.
Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante,
devidamente atualizada, ficando INABILITADA, por não apresentar toda
documentação exigida no edital. 01/07/2021 18:05:55

01/07/2021 - 11:18:22 733,13 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:18:26 733,12 27.895.281/0001-44 - MV
ELETRONICOS EIRELI - ME

Cancelado - A empresa não apresentou conforme item 19.1.1.2.Prova
de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual (FIC) e Municipal,
relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de
atividade e compatível com o objeto licitado e nem item 19.1.1.8.
Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante,
devidamente atualizada, ficando INABILITADA, por não apresentar toda
documentação exigida no edital. 01/07/2021 18:05:55

01/07/2021 - 11:18:29 733,11 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:18:32 733,10 27.895.281/0001-44 - MV
ELETRONICOS EIRELI - ME

Cancelado - A empresa não apresentou conforme item 19.1.1.2.Prova
de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual (FIC) e Municipal,
relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de
atividade e compatível com o objeto licitado e nem item 19.1.1.8.
Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante,
devidamente atualizada, ficando INABILITADA, por não apresentar toda
documentação exigida no edital. 01/07/2021 18:05:55

01/07/2021 - 11:18:36 733,09 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:18:39 733,08 27.895.281/0001-44 - MV
ELETRONICOS EIRELI - ME

Cancelado - A empresa não apresentou conforme item 19.1.1.2.Prova
de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual (FIC) e Municipal,
relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de
atividade e compatível com o objeto licitado e nem item 19.1.1.8.
Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante,
devidamente atualizada, ficando INABILITADA, por não apresentar toda
documentação exigida no edital. 01/07/2021 18:05:55
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01/07/2021 - 11:18:43 733,07 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:18:46 733,06 27.895.281/0001-44 - MV
ELETRONICOS EIRELI - ME

Cancelado - A empresa não apresentou conforme item 19.1.1.2.Prova
de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual (FIC) e Municipal,
relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de
atividade e compatível com o objeto licitado e nem item 19.1.1.8.
Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante,
devidamente atualizada, ficando INABILITADA, por não apresentar toda
documentação exigida no edital. 01/07/2021 18:05:55

01/07/2021 - 11:18:49 733,05 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:18:52 733,04 27.895.281/0001-44 - MV
ELETRONICOS EIRELI - ME

Cancelado - A empresa não apresentou conforme item 19.1.1.2.Prova
de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual (FIC) e Municipal,
relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de
atividade e compatível com o objeto licitado e nem item 19.1.1.8.
Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante,
devidamente atualizada, ficando INABILITADA, por não apresentar toda
documentação exigida no edital. 01/07/2021 18:05:55

01/07/2021 - 11:18:55 733,03 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:18:59 733,02 27.895.281/0001-44 - MV
ELETRONICOS EIRELI - ME

Cancelado - A empresa não apresentou conforme item 19.1.1.2.Prova
de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual (FIC) e Municipal,
relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de
atividade e compatível com o objeto licitado e nem item 19.1.1.8.
Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante,
devidamente atualizada, ficando INABILITADA, por não apresentar toda
documentação exigida no edital. 01/07/2021 18:05:55

01/07/2021 - 11:19:03 733,01 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:19:06 733,00 27.895.281/0001-44 - MV
ELETRONICOS EIRELI - ME

Cancelado - A empresa não apresentou conforme item 19.1.1.2.Prova
de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual (FIC) e Municipal,
relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de
atividade e compatível com o objeto licitado e nem item 19.1.1.8.
Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante,
devidamente atualizada, ficando INABILITADA, por não apresentar toda
documentação exigida no edital. 01/07/2021 18:05:55

01/07/2021 - 11:19:09 732,99 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:19:12 732,98 27.895.281/0001-44 - MV
ELETRONICOS EIRELI - ME

Cancelado - A empresa não apresentou conforme item 19.1.1.2.Prova
de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual (FIC) e Municipal,
relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de
atividade e compatível com o objeto licitado e nem item 19.1.1.8.
Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante,
devidamente atualizada, ficando INABILITADA, por não apresentar toda
documentação exigida no edital. 01/07/2021 18:05:55

01/07/2021 - 11:19:15 732,97 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:19:18 732,96 27.895.281/0001-44 - MV
ELETRONICOS EIRELI - ME

Cancelado - A empresa não apresentou conforme item 19.1.1.2.Prova
de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual (FIC) e Municipal,
relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de
atividade e compatível com o objeto licitado e nem item 19.1.1.8.
Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante,
devidamente atualizada, ficando INABILITADA, por não apresentar toda
documentação exigida no edital. 01/07/2021 18:05:55

01/07/2021 - 11:19:21 732,95 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:19:24 732,94 27.895.281/0001-44 - MV
ELETRONICOS EIRELI - ME

Cancelado - A empresa não apresentou conforme item 19.1.1.2.Prova
de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual (FIC) e Municipal,
relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de
atividade e compatível com o objeto licitado e nem item 19.1.1.8.
Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante,
devidamente atualizada, ficando INABILITADA, por não apresentar toda
documentação exigida no edital. 01/07/2021 18:05:55

01/07/2021 - 11:19:27 732,93 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:19:30 732,92 27.895.281/0001-44 - MV
ELETRONICOS EIRELI - ME

Cancelado - A empresa não apresentou conforme item 19.1.1.2.Prova
de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual (FIC) e Municipal,
relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de
atividade e compatível com o objeto licitado e nem item 19.1.1.8.
Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante,
devidamente atualizada, ficando INABILITADA, por não apresentar toda
documentação exigida no edital. 01/07/2021 18:05:55

01/07/2021 - 11:19:33 732,91 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:19:36 732,90 27.895.281/0001-44 - MV
ELETRONICOS EIRELI - ME

Cancelado - A empresa não apresentou conforme item 19.1.1.2.Prova
de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual (FIC) e Municipal,
relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de
atividade e compatível com o objeto licitado e nem item 19.1.1.8.
Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante,
devidamente atualizada, ficando INABILITADA, por não apresentar toda
documentação exigida no edital. 01/07/2021 18:05:55

01/07/2021 - 11:19:39 732,89 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido



A autenticidade do documento pode ser verificada no site http://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 20/09/2021 às 16:54:32.
Código verificador: 13D75D

Página 156 de 423

01/07/2021 - 11:19:42 732,88 27.895.281/0001-44 - MV
ELETRONICOS EIRELI - ME

Cancelado - A empresa não apresentou conforme item 19.1.1.2.Prova
de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual (FIC) e Municipal,
relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de
atividade e compatível com o objeto licitado e nem item 19.1.1.8.
Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante,
devidamente atualizada, ficando INABILITADA, por não apresentar toda
documentação exigida no edital. 01/07/2021 18:05:55

01/07/2021 - 11:19:46 732,87 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:19:50 732,86 27.895.281/0001-44 - MV
ELETRONICOS EIRELI - ME

Cancelado - A empresa não apresentou conforme item 19.1.1.2.Prova
de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual (FIC) e Municipal,
relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de
atividade e compatível com o objeto licitado e nem item 19.1.1.8.
Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante,
devidamente atualizada, ficando INABILITADA, por não apresentar toda
documentação exigida no edital. 01/07/2021 18:05:55

01/07/2021 - 11:19:54 732,85 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:19:58 732,84 27.895.281/0001-44 - MV
ELETRONICOS EIRELI - ME

Cancelado - A empresa não apresentou conforme item 19.1.1.2.Prova
de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual (FIC) e Municipal,
relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de
atividade e compatível com o objeto licitado e nem item 19.1.1.8.
Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante,
devidamente atualizada, ficando INABILITADA, por não apresentar toda
documentação exigida no edital. 01/07/2021 18:05:55

01/07/2021 - 11:20:01 732,83 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:20:04 732,82 27.895.281/0001-44 - MV
ELETRONICOS EIRELI - ME

Cancelado - A empresa não apresentou conforme item 19.1.1.2.Prova
de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual (FIC) e Municipal,
relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de
atividade e compatível com o objeto licitado e nem item 19.1.1.8.
Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante,
devidamente atualizada, ficando INABILITADA, por não apresentar toda
documentação exigida no edital. 01/07/2021 18:05:55

01/07/2021 - 11:20:09 732,81 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:20:12 732,80 27.895.281/0001-44 - MV
ELETRONICOS EIRELI - ME

Cancelado - A empresa não apresentou conforme item 19.1.1.2.Prova
de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual (FIC) e Municipal,
relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de
atividade e compatível com o objeto licitado e nem item 19.1.1.8.
Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante,
devidamente atualizada, ficando INABILITADA, por não apresentar toda
documentação exigida no edital. 01/07/2021 18:05:55

01/07/2021 - 11:20:17 732,79 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:20:20 732,78 27.895.281/0001-44 - MV
ELETRONICOS EIRELI - ME

Cancelado - A empresa não apresentou conforme item 19.1.1.2.Prova
de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual (FIC) e Municipal,
relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de
atividade e compatível com o objeto licitado e nem item 19.1.1.8.
Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante,
devidamente atualizada, ficando INABILITADA, por não apresentar toda
documentação exigida no edital. 01/07/2021 18:05:55

01/07/2021 - 11:20:23 732,77 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:20:27 732,76 27.895.281/0001-44 - MV
ELETRONICOS EIRELI - ME

Cancelado - A empresa não apresentou conforme item 19.1.1.2.Prova
de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual (FIC) e Municipal,
relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de
atividade e compatível com o objeto licitado e nem item 19.1.1.8.
Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante,
devidamente atualizada, ficando INABILITADA, por não apresentar toda
documentação exigida no edital. 01/07/2021 18:05:55

01/07/2021 - 11:20:31 732,75 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:20:34 732,74 27.895.281/0001-44 - MV
ELETRONICOS EIRELI - ME

Cancelado - A empresa não apresentou conforme item 19.1.1.2.Prova
de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual (FIC) e Municipal,
relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de
atividade e compatível com o objeto licitado e nem item 19.1.1.8.
Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante,
devidamente atualizada, ficando INABILITADA, por não apresentar toda
documentação exigida no edital. 01/07/2021 18:05:55

01/07/2021 - 11:20:38 732,73 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:20:41 732,72 27.895.281/0001-44 - MV
ELETRONICOS EIRELI - ME

Cancelado - A empresa não apresentou conforme item 19.1.1.2.Prova
de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual (FIC) e Municipal,
relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de
atividade e compatível com o objeto licitado e nem item 19.1.1.8.
Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante,
devidamente atualizada, ficando INABILITADA, por não apresentar toda
documentação exigida no edital. 01/07/2021 18:05:55

01/07/2021 - 11:20:45 732,71 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:20:48 732,70 27.895.281/0001-44 - MV
ELETRONICOS EIRELI - ME

Cancelado - A empresa não apresentou conforme item 19.1.1.2.Prova
de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual (FIC) e Municipal,
relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de
atividade e compatível com o objeto licitado e nem item 19.1.1.8.
Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante,
devidamente atualizada, ficando INABILITADA, por não apresentar toda
documentação exigida no edital. 01/07/2021 18:05:55
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01/07/2021 - 11:20:51 732,69 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:20:54 732,68 27.895.281/0001-44 - MV
ELETRONICOS EIRELI - ME

Cancelado - A empresa não apresentou conforme item 19.1.1.2.Prova
de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual (FIC) e Municipal,
relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de
atividade e compatível com o objeto licitado e nem item 19.1.1.8.
Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante,
devidamente atualizada, ficando INABILITADA, por não apresentar toda
documentação exigida no edital. 01/07/2021 18:05:55

01/07/2021 - 11:20:57 732,67 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:21:00 732,66 27.895.281/0001-44 - MV
ELETRONICOS EIRELI - ME

Cancelado - A empresa não apresentou conforme item 19.1.1.2.Prova
de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual (FIC) e Municipal,
relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de
atividade e compatível com o objeto licitado e nem item 19.1.1.8.
Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante,
devidamente atualizada, ficando INABILITADA, por não apresentar toda
documentação exigida no edital. 01/07/2021 18:05:55

01/07/2021 - 11:21:03 732,65 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:21:06 732,64 27.895.281/0001-44 - MV
ELETRONICOS EIRELI - ME

Cancelado - A empresa não apresentou conforme item 19.1.1.2.Prova
de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual (FIC) e Municipal,
relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de
atividade e compatível com o objeto licitado e nem item 19.1.1.8.
Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante,
devidamente atualizada, ficando INABILITADA, por não apresentar toda
documentação exigida no edital. 01/07/2021 18:05:55

01/07/2021 - 11:21:09 732,63 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:21:12 732,62 27.895.281/0001-44 - MV
ELETRONICOS EIRELI - ME

Cancelado - A empresa não apresentou conforme item 19.1.1.2.Prova
de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual (FIC) e Municipal,
relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de
atividade e compatível com o objeto licitado e nem item 19.1.1.8.
Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante,
devidamente atualizada, ficando INABILITADA, por não apresentar toda
documentação exigida no edital. 01/07/2021 18:05:55

01/07/2021 - 11:21:16 732,61 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:21:19 732,60 27.895.281/0001-44 - MV
ELETRONICOS EIRELI - ME

Cancelado - A empresa não apresentou conforme item 19.1.1.2.Prova
de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual (FIC) e Municipal,
relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de
atividade e compatível com o objeto licitado e nem item 19.1.1.8.
Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante,
devidamente atualizada, ficando INABILITADA, por não apresentar toda
documentação exigida no edital. 01/07/2021 18:05:55

01/07/2021 - 11:21:22 732,59 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:21:25 732,58 27.895.281/0001-44 - MV
ELETRONICOS EIRELI - ME

Cancelado - A empresa não apresentou conforme item 19.1.1.2.Prova
de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual (FIC) e Municipal,
relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de
atividade e compatível com o objeto licitado e nem item 19.1.1.8.
Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante,
devidamente atualizada, ficando INABILITADA, por não apresentar toda
documentação exigida no edital. 01/07/2021 18:05:55

01/07/2021 - 11:21:29 732,57 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:21:33 732,56 27.895.281/0001-44 - MV
ELETRONICOS EIRELI - ME

Cancelado - A empresa não apresentou conforme item 19.1.1.2.Prova
de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual (FIC) e Municipal,
relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de
atividade e compatível com o objeto licitado e nem item 19.1.1.8.
Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante,
devidamente atualizada, ficando INABILITADA, por não apresentar toda
documentação exigida no edital. 01/07/2021 18:05:55

01/07/2021 - 11:21:37 732,55 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:21:40 732,54 27.895.281/0001-44 - MV
ELETRONICOS EIRELI - ME

Cancelado - A empresa não apresentou conforme item 19.1.1.2.Prova
de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual (FIC) e Municipal,
relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de
atividade e compatível com o objeto licitado e nem item 19.1.1.8.
Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante,
devidamente atualizada, ficando INABILITADA, por não apresentar toda
documentação exigida no edital. 01/07/2021 18:05:55

01/07/2021 - 11:21:44 732,53 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:21:47 732,52 27.895.281/0001-44 - MV
ELETRONICOS EIRELI - ME

Cancelado - A empresa não apresentou conforme item 19.1.1.2.Prova
de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual (FIC) e Municipal,
relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de
atividade e compatível com o objeto licitado e nem item 19.1.1.8.
Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante,
devidamente atualizada, ficando INABILITADA, por não apresentar toda
documentação exigida no edital. 01/07/2021 18:05:55

01/07/2021 - 11:21:51 732,51 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido
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01/07/2021 - 11:21:54 732,50 27.895.281/0001-44 - MV
ELETRONICOS EIRELI - ME

Cancelado - A empresa não apresentou conforme item 19.1.1.2.Prova
de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual (FIC) e Municipal,
relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de
atividade e compatível com o objeto licitado e nem item 19.1.1.8.
Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante,
devidamente atualizada, ficando INABILITADA, por não apresentar toda
documentação exigida no edital. 01/07/2021 18:05:55

01/07/2021 - 11:21:57 732,49 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:22:00 732,48 27.895.281/0001-44 - MV
ELETRONICOS EIRELI - ME

Cancelado - A empresa não apresentou conforme item 19.1.1.2.Prova
de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual (FIC) e Municipal,
relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de
atividade e compatível com o objeto licitado e nem item 19.1.1.8.
Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante,
devidamente atualizada, ficando INABILITADA, por não apresentar toda
documentação exigida no edital. 01/07/2021 18:05:55

01/07/2021 - 11:22:03 732,47 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:22:06 732,46 27.895.281/0001-44 - MV
ELETRONICOS EIRELI - ME

Cancelado - A empresa não apresentou conforme item 19.1.1.2.Prova
de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual (FIC) e Municipal,
relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de
atividade e compatível com o objeto licitado e nem item 19.1.1.8.
Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante,
devidamente atualizada, ficando INABILITADA, por não apresentar toda
documentação exigida no edital. 01/07/2021 18:05:55

01/07/2021 - 11:22:09 732,45 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:22:13 732,44 27.895.281/0001-44 - MV
ELETRONICOS EIRELI - ME

Cancelado - A empresa não apresentou conforme item 19.1.1.2.Prova
de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual (FIC) e Municipal,
relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de
atividade e compatível com o objeto licitado e nem item 19.1.1.8.
Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante,
devidamente atualizada, ficando INABILITADA, por não apresentar toda
documentação exigida no edital. 01/07/2021 18:05:55

01/07/2021 - 11:22:17 732,43 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:22:20 732,42 27.895.281/0001-44 - MV
ELETRONICOS EIRELI - ME

Cancelado - A empresa não apresentou conforme item 19.1.1.2.Prova
de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual (FIC) e Municipal,
relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de
atividade e compatível com o objeto licitado e nem item 19.1.1.8.
Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante,
devidamente atualizada, ficando INABILITADA, por não apresentar toda
documentação exigida no edital. 01/07/2021 18:05:55

01/07/2021 - 11:22:25 732,41 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:22:28 732,40 27.895.281/0001-44 - MV
ELETRONICOS EIRELI - ME

Cancelado - A empresa não apresentou conforme item 19.1.1.2.Prova
de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual (FIC) e Municipal,
relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de
atividade e compatível com o objeto licitado e nem item 19.1.1.8.
Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante,
devidamente atualizada, ficando INABILITADA, por não apresentar toda
documentação exigida no edital. 01/07/2021 18:05:55

01/07/2021 - 11:22:32 732,39 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:22:35 732,38 27.895.281/0001-44 - MV
ELETRONICOS EIRELI - ME

Cancelado - A empresa não apresentou conforme item 19.1.1.2.Prova
de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual (FIC) e Municipal,
relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de
atividade e compatível com o objeto licitado e nem item 19.1.1.8.
Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante,
devidamente atualizada, ficando INABILITADA, por não apresentar toda
documentação exigida no edital. 01/07/2021 18:05:55

01/07/2021 - 11:22:40 732,37 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:22:44 732,36 27.895.281/0001-44 - MV
ELETRONICOS EIRELI - ME

Cancelado - A empresa não apresentou conforme item 19.1.1.2.Prova
de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual (FIC) e Municipal,
relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de
atividade e compatível com o objeto licitado e nem item 19.1.1.8.
Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante,
devidamente atualizada, ficando INABILITADA, por não apresentar toda
documentação exigida no edital. 01/07/2021 18:05:55

01/07/2021 - 11:22:47 732,35 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:22:50 732,34 27.895.281/0001-44 - MV
ELETRONICOS EIRELI - ME

Cancelado - A empresa não apresentou conforme item 19.1.1.2.Prova
de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual (FIC) e Municipal,
relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de
atividade e compatível com o objeto licitado e nem item 19.1.1.8.
Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante,
devidamente atualizada, ficando INABILITADA, por não apresentar toda
documentação exigida no edital. 01/07/2021 18:05:55

01/07/2021 - 11:22:54 732,33 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:22:57 732,32 27.895.281/0001-44 - MV
ELETRONICOS EIRELI - ME

Cancelado - A empresa não apresentou conforme item 19.1.1.2.Prova
de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual (FIC) e Municipal,
relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de
atividade e compatível com o objeto licitado e nem item 19.1.1.8.
Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante,
devidamente atualizada, ficando INABILITADA, por não apresentar toda
documentação exigida no edital. 01/07/2021 18:05:55
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01/07/2021 - 11:23:00 732,31 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:23:03 732,30 27.895.281/0001-44 - MV
ELETRONICOS EIRELI - ME

Cancelado - A empresa não apresentou conforme item 19.1.1.2.Prova
de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual (FIC) e Municipal,
relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de
atividade e compatível com o objeto licitado e nem item 19.1.1.8.
Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante,
devidamente atualizada, ficando INABILITADA, por não apresentar toda
documentação exigida no edital. 01/07/2021 18:05:55

01/07/2021 - 11:23:06 732,29 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:23:09 732,28 27.895.281/0001-44 - MV
ELETRONICOS EIRELI - ME

Cancelado - A empresa não apresentou conforme item 19.1.1.2.Prova
de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual (FIC) e Municipal,
relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de
atividade e compatível com o objeto licitado e nem item 19.1.1.8.
Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante,
devidamente atualizada, ficando INABILITADA, por não apresentar toda
documentação exigida no edital. 01/07/2021 18:05:55

01/07/2021 - 11:23:12 732,27 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:23:15 732,26 27.895.281/0001-44 - MV
ELETRONICOS EIRELI - ME

Cancelado - A empresa não apresentou conforme item 19.1.1.2.Prova
de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual (FIC) e Municipal,
relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de
atividade e compatível com o objeto licitado e nem item 19.1.1.8.
Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante,
devidamente atualizada, ficando INABILITADA, por não apresentar toda
documentação exigida no edital. 01/07/2021 18:05:55

01/07/2021 - 11:23:18 732,25 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:23:21 732,24 27.895.281/0001-44 - MV
ELETRONICOS EIRELI - ME

Cancelado - A empresa não apresentou conforme item 19.1.1.2.Prova
de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual (FIC) e Municipal,
relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de
atividade e compatível com o objeto licitado e nem item 19.1.1.8.
Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante,
devidamente atualizada, ficando INABILITADA, por não apresentar toda
documentação exigida no edital. 01/07/2021 18:05:55

01/07/2021 - 11:23:25 732,23 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:23:28 732,22 27.895.281/0001-44 - MV
ELETRONICOS EIRELI - ME

Cancelado - A empresa não apresentou conforme item 19.1.1.2.Prova
de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual (FIC) e Municipal,
relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de
atividade e compatível com o objeto licitado e nem item 19.1.1.8.
Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante,
devidamente atualizada, ficando INABILITADA, por não apresentar toda
documentação exigida no edital. 01/07/2021 18:05:55

01/07/2021 - 11:23:31 732,21 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:23:34 732,20 27.895.281/0001-44 - MV
ELETRONICOS EIRELI - ME

Cancelado - A empresa não apresentou conforme item 19.1.1.2.Prova
de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual (FIC) e Municipal,
relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de
atividade e compatível com o objeto licitado e nem item 19.1.1.8.
Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante,
devidamente atualizada, ficando INABILITADA, por não apresentar toda
documentação exigida no edital. 01/07/2021 18:05:55

01/07/2021 - 11:23:37 732,19 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:23:40 732,18 27.895.281/0001-44 - MV
ELETRONICOS EIRELI - ME

Cancelado - A empresa não apresentou conforme item 19.1.1.2.Prova
de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual (FIC) e Municipal,
relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de
atividade e compatível com o objeto licitado e nem item 19.1.1.8.
Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante,
devidamente atualizada, ficando INABILITADA, por não apresentar toda
documentação exigida no edital. 01/07/2021 18:05:55

01/07/2021 - 11:23:43 732,17 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:23:47 732,16 27.895.281/0001-44 - MV
ELETRONICOS EIRELI - ME

Cancelado - A empresa não apresentou conforme item 19.1.1.2.Prova
de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual (FIC) e Municipal,
relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de
atividade e compatível com o objeto licitado e nem item 19.1.1.8.
Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante,
devidamente atualizada, ficando INABILITADA, por não apresentar toda
documentação exigida no edital. 01/07/2021 18:05:55

01/07/2021 - 11:23:50 732,15 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:23:53 732,14 27.895.281/0001-44 - MV
ELETRONICOS EIRELI - ME

Cancelado - A empresa não apresentou conforme item 19.1.1.2.Prova
de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual (FIC) e Municipal,
relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de
atividade e compatível com o objeto licitado e nem item 19.1.1.8.
Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante,
devidamente atualizada, ficando INABILITADA, por não apresentar toda
documentação exigida no edital. 01/07/2021 18:05:55

01/07/2021 - 11:23:57 732,13 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido
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01/07/2021 - 11:24:01 732,12 27.895.281/0001-44 - MV
ELETRONICOS EIRELI - ME

Cancelado - A empresa não apresentou conforme item 19.1.1.2.Prova
de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual (FIC) e Municipal,
relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de
atividade e compatível com o objeto licitado e nem item 19.1.1.8.
Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante,
devidamente atualizada, ficando INABILITADA, por não apresentar toda
documentação exigida no edital. 01/07/2021 18:05:55

01/07/2021 - 11:24:05 732,11 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:24:08 732,10 27.895.281/0001-44 - MV
ELETRONICOS EIRELI - ME

Cancelado - A empresa não apresentou conforme item 19.1.1.2.Prova
de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual (FIC) e Municipal,
relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de
atividade e compatível com o objeto licitado e nem item 19.1.1.8.
Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante,
devidamente atualizada, ficando INABILITADA, por não apresentar toda
documentação exigida no edital. 01/07/2021 18:05:55

01/07/2021 - 11:24:11 732,09 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:24:14 732,08 27.895.281/0001-44 - MV
ELETRONICOS EIRELI - ME

Cancelado - A empresa não apresentou conforme item 19.1.1.2.Prova
de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual (FIC) e Municipal,
relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de
atividade e compatível com o objeto licitado e nem item 19.1.1.8.
Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante,
devidamente atualizada, ficando INABILITADA, por não apresentar toda
documentação exigida no edital. 01/07/2021 18:05:55

01/07/2021 - 11:24:17 732,07 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:24:20 732,06 27.895.281/0001-44 - MV
ELETRONICOS EIRELI - ME

Cancelado - A empresa não apresentou conforme item 19.1.1.2.Prova
de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual (FIC) e Municipal,
relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de
atividade e compatível com o objeto licitado e nem item 19.1.1.8.
Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante,
devidamente atualizada, ficando INABILITADA, por não apresentar toda
documentação exigida no edital. 01/07/2021 18:05:55

01/07/2021 - 11:24:23 732,05 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:24:26 732,04 27.895.281/0001-44 - MV
ELETRONICOS EIRELI - ME

Cancelado - A empresa não apresentou conforme item 19.1.1.2.Prova
de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual (FIC) e Municipal,
relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de
atividade e compatível com o objeto licitado e nem item 19.1.1.8.
Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante,
devidamente atualizada, ficando INABILITADA, por não apresentar toda
documentação exigida no edital. 01/07/2021 18:05:55

01/07/2021 - 11:24:30 732,03 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:24:33 732,02 27.895.281/0001-44 - MV
ELETRONICOS EIRELI - ME

Cancelado - A empresa não apresentou conforme item 19.1.1.2.Prova
de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual (FIC) e Municipal,
relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de
atividade e compatível com o objeto licitado e nem item 19.1.1.8.
Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante,
devidamente atualizada, ficando INABILITADA, por não apresentar toda
documentação exigida no edital. 01/07/2021 18:05:55

01/07/2021 - 11:24:36 732,01 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:24:39 732,00 27.895.281/0001-44 - MV
ELETRONICOS EIRELI - ME

Cancelado - A empresa não apresentou conforme item 19.1.1.2.Prova
de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual (FIC) e Municipal,
relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de
atividade e compatível com o objeto licitado e nem item 19.1.1.8.
Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante,
devidamente atualizada, ficando INABILITADA, por não apresentar toda
documentação exigida no edital. 01/07/2021 18:05:55

01/07/2021 - 11:24:44 731,99 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:24:47 731,98 27.895.281/0001-44 - MV
ELETRONICOS EIRELI - ME

Cancelado - A empresa não apresentou conforme item 19.1.1.2.Prova
de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual (FIC) e Municipal,
relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de
atividade e compatível com o objeto licitado e nem item 19.1.1.8.
Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante,
devidamente atualizada, ficando INABILITADA, por não apresentar toda
documentação exigida no edital. 01/07/2021 18:05:55

01/07/2021 - 11:24:52 731,97 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:24:55 731,96 27.895.281/0001-44 - MV
ELETRONICOS EIRELI - ME

Cancelado - A empresa não apresentou conforme item 19.1.1.2.Prova
de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual (FIC) e Municipal,
relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de
atividade e compatível com o objeto licitado e nem item 19.1.1.8.
Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante,
devidamente atualizada, ficando INABILITADA, por não apresentar toda
documentação exigida no edital. 01/07/2021 18:05:55

01/07/2021 - 11:24:58 731,95 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:25:02 731,94 27.895.281/0001-44 - MV
ELETRONICOS EIRELI - ME

Cancelado - A empresa não apresentou conforme item 19.1.1.2.Prova
de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual (FIC) e Municipal,
relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de
atividade e compatível com o objeto licitado e nem item 19.1.1.8.
Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante,
devidamente atualizada, ficando INABILITADA, por não apresentar toda
documentação exigida no edital. 01/07/2021 18:05:55
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01/07/2021 - 11:25:05 731,93 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:25:08 731,92 27.895.281/0001-44 - MV
ELETRONICOS EIRELI - ME

Cancelado - A empresa não apresentou conforme item 19.1.1.2.Prova
de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual (FIC) e Municipal,
relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de
atividade e compatível com o objeto licitado e nem item 19.1.1.8.
Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante,
devidamente atualizada, ficando INABILITADA, por não apresentar toda
documentação exigida no edital. 01/07/2021 18:05:55

01/07/2021 - 11:25:12 731,91 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:25:15 731,90 27.895.281/0001-44 - MV
ELETRONICOS EIRELI - ME

Cancelado - A empresa não apresentou conforme item 19.1.1.2.Prova
de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual (FIC) e Municipal,
relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de
atividade e compatível com o objeto licitado e nem item 19.1.1.8.
Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante,
devidamente atualizada, ficando INABILITADA, por não apresentar toda
documentação exigida no edital. 01/07/2021 18:05:55

01/07/2021 - 11:25:19 731,89 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:25:22 731,88 27.895.281/0001-44 - MV
ELETRONICOS EIRELI - ME

Cancelado - A empresa não apresentou conforme item 19.1.1.2.Prova
de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual (FIC) e Municipal,
relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de
atividade e compatível com o objeto licitado e nem item 19.1.1.8.
Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante,
devidamente atualizada, ficando INABILITADA, por não apresentar toda
documentação exigida no edital. 01/07/2021 18:05:55

01/07/2021 - 11:25:27 731,87 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:25:30 731,86 27.895.281/0001-44 - MV
ELETRONICOS EIRELI - ME

Cancelado - A empresa não apresentou conforme item 19.1.1.2.Prova
de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual (FIC) e Municipal,
relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de
atividade e compatível com o objeto licitado e nem item 19.1.1.8.
Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante,
devidamente atualizada, ficando INABILITADA, por não apresentar toda
documentação exigida no edital. 01/07/2021 18:05:55

01/07/2021 - 11:25:33 731,85 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:25:37 731,84 27.895.281/0001-44 - MV
ELETRONICOS EIRELI - ME

Cancelado - A empresa não apresentou conforme item 19.1.1.2.Prova
de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual (FIC) e Municipal,
relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de
atividade e compatível com o objeto licitado e nem item 19.1.1.8.
Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante,
devidamente atualizada, ficando INABILITADA, por não apresentar toda
documentação exigida no edital. 01/07/2021 18:05:55

01/07/2021 - 11:25:41 731,83 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:25:44 731,82 27.895.281/0001-44 - MV
ELETRONICOS EIRELI - ME

Cancelado - A empresa não apresentou conforme item 19.1.1.2.Prova
de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual (FIC) e Municipal,
relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de
atividade e compatível com o objeto licitado e nem item 19.1.1.8.
Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante,
devidamente atualizada, ficando INABILITADA, por não apresentar toda
documentação exigida no edital. 01/07/2021 18:05:55

01/07/2021 - 11:25:47 731,81 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:25:50 731,80 27.895.281/0001-44 - MV
ELETRONICOS EIRELI - ME

Cancelado - A empresa não apresentou conforme item 19.1.1.2.Prova
de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual (FIC) e Municipal,
relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de
atividade e compatível com o objeto licitado e nem item 19.1.1.8.
Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante,
devidamente atualizada, ficando INABILITADA, por não apresentar toda
documentação exigida no edital. 01/07/2021 18:05:55

01/07/2021 - 11:25:54 731,79 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:25:57 730,79 27.895.281/0001-44 - MV
ELETRONICOS EIRELI - ME

Cancelado - A empresa não apresentou conforme item 19.1.1.2.Prova
de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual (FIC) e Municipal,
relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de
atividade e compatível com o objeto licitado e nem item 19.1.1.8.
Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante,
devidamente atualizada, ficando INABILITADA, por não apresentar toda
documentação exigida no edital. 01/07/2021 18:05:55

01/07/2021 - 11:26:01 730,78 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:26:04 729,78 27.895.281/0001-44 - MV
ELETRONICOS EIRELI - ME

Cancelado - A empresa não apresentou conforme item 19.1.1.2.Prova
de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual (FIC) e Municipal,
relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de
atividade e compatível com o objeto licitado e nem item 19.1.1.8.
Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante,
devidamente atualizada, ficando INABILITADA, por não apresentar toda
documentação exigida no edital. 01/07/2021 18:05:55

01/07/2021 - 11:26:08 729,77 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido
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01/07/2021 - 11:26:11 728,77 27.895.281/0001-44 - MV
ELETRONICOS EIRELI - ME

Cancelado - A empresa não apresentou conforme item 19.1.1.2.Prova
de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual (FIC) e Municipal,
relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de
atividade e compatível com o objeto licitado e nem item 19.1.1.8.
Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante,
devidamente atualizada, ficando INABILITADA, por não apresentar toda
documentação exigida no edital. 01/07/2021 18:05:55

0019 - BEBEDOURO DE COLUNA REFRIGERADO POR COMPRESSOR AÇO INOX Controle de temperatura Pingadeira
removível Gabinete sem emendastorneiras em plástico de alta resistência e qualidade Refrigeração por compressor Baixo
consumo de energia Fornece água Gelada e Natural Gabinete com aço inoxidável com tampa e base injetados Controle manual
de temperatura CFC Free Gás R 134A Reservatório em material polietileno atóxico Serpentina externa, não fica em contato com
a água Não enferruja Alça de transporte para facilitar o manuseio Capacidade de Armazenamento 3 Litros Garrafão de 10 ou 20
Litros
Data Valor CNPJ Situação

24/06/2021 - 10:45:58 1.596,00 (proposta) 41.722.633/0001-90 - HIGOR MARTINS
PEGORARO 07700858730

Cancelado - A empresa não atendeu o solicitado na Diligência, a
empresa não apresentou contratos e notas fiscais que comprovem a
autenticidade do atestado de capacidade técnica apresentado pela
empresa no processo em tela. 09/07/2021 10:28:34

25/06/2021 - 13:32:00 1.500,00 (proposta) 20.991.432/0001-19 - L CARVALHO
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou conforme solicitado os
documentos solicitados na diligência, sendo que os documentos
solicitados são necessários para atestar a veracidade do atestado de
capacidade técnica apresentada pela empresa, e conforme informado a
não apresentação dos documentos solicitados a empresa seria
INABILITADA. 05/07/2021 10:52:37

30/06/2021 - 14:39:55 1.935,00 (proposta) 34.390.049/0001-10 - SANTANA E
SOUZA DISTRIBUIDORA E
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou conforme solicitado os
documentos solicitados na diligência, sendo que os documentos
solicitados são necessários para atestar a veracidade do atestado de
capacidade técnica apresentada pela empresa, e conforme informado a
não apresentação dos documentos solicitados a empresa seria
INABILITADA. 05/07/2021 09:17:01

30/06/2021 - 17:50:32 1.000,00 (proposta) 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

30/06/2021 - 21:13:01 1.935,00 (proposta) 27.025.802/0001-02 - MIDIA
SEGURANÇA ELETRONICA EIRELI -
ME

Válido

30/06/2021 - 21:14:48 1.015,20 (proposta) 01.580.769/0001-99 - Bom Bons e
Descartáveis Eireli

Válido

30/06/2021 - 22:49:26 1.935,00 (proposta) 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 00:23:47 1.920,00 (proposta) 39.326.153/0001-69 - A C SILVA
COMERCIO DE GENEROS EIRELI

Válido

01/07/2021 - 06:02:14 715,00 (proposta) 39.481.980/0001-27 - O M TEIXEIRA
SERVICOS E COMERCIO EM GERAL
EIRELI

Cancelado - A empresa não atendeu o solicitado na Diligência,
apresentou outros documentos estranhos ao processo, é vedado a na
diligência a inclusão de documento novo, a empresa não apresentou
contratos e notas fiscais que comprovem a autenticidade do atestado
de capacidade técnica apresentado pela empresa no processo em tela.
07/07/2021 16:49:21

01/07/2021 - 10:41:22 1.150,00 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 10:42:29 798,00 41.722.633/0001-90 - HIGOR MARTINS
PEGORARO 07700858730

Cancelado - A empresa não atendeu o solicitado na Diligência, a
empresa não apresentou contratos e notas fiscais que comprovem a
autenticidade do atestado de capacidade técnica apresentado pela
empresa no processo em tela. 09/07/2021 10:28:34

01/07/2021 - 10:43:16 846,00 01.580.769/0001-99 - Bom Bons e
Descartáveis Eireli

Válido

01/07/2021 - 10:44:38 714,99 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

0020 - BEBEDOURO INDUSTRIAL INOX 2 TORNEIRAS 102L potência (w)330,2w voltagem??220vtipo??industrialcor??inox tipo
de carga??ponto de água quantidade de torneiras??2, capacidade máxima de água??62,43l,usado em ??comercial temperaturas
da água??natural e gelada,temperatura mínima??10ºc,sistema de refrigeração?compressor102l/h
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Data Valor CNPJ Situação

24/06/2021 - 10:46:24 4.198,00 (proposta) 41.722.633/0001-90 - HIGOR MARTINS
PEGORARO 07700858730

Cancelado - A empresa não atendeu o solicitado na Diligência, a
empresa não apresentou contratos e notas fiscais que comprovem a
autenticidade do atestado de capacidade técnica apresentado pela
empresa no processo em tela. 09/07/2021 10:28:34

25/06/2021 - 13:33:02 3.500,00 (proposta) 20.991.432/0001-19 - L CARVALHO
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou conforme solicitado os
documentos solicitados na diligência, sendo que os documentos
solicitados são necessários para atestar a veracidade do atestado de
capacidade técnica apresentada pela empresa, e conforme informado a
não apresentação dos documentos solicitados a empresa seria
INABILITADA. 05/07/2021 10:52:37

30/06/2021 - 14:40:34 2.689,50 (proposta) 34.390.049/0001-10 - SANTANA E
SOUZA DISTRIBUIDORA E
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou conforme solicitado os
documentos solicitados na diligência, sendo que os documentos
solicitados são necessários para atestar a veracidade do atestado de
capacidade técnica apresentada pela empresa, e conforme informado a
não apresentação dos documentos solicitados a empresa seria
INABILITADA. 05/07/2021 09:17:01

30/06/2021 - 15:05:33 4.500,00 (proposta) 30.317.183/0001-34 - TH COMERCIO
DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A empresa não atendeu o solicitado na Diligência, a
empresa não apresentou contratos e notas fiscais que comprovem a
autenticidade do atestado de capacidade técnica apresentado pela
empresa no processo em tela. 09/07/2021 10:44:33

30/06/2021 - 17:51:12 3.500,00 (proposta) 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

30/06/2021 - 21:13:34 2.689,50 (proposta) 27.025.802/0001-02 - MIDIA
SEGURANÇA ELETRONICA EIRELI -
ME

Válido

30/06/2021 - 21:15:08 2.952,00 (proposta) 01.580.769/0001-99 - Bom Bons e
Descartáveis Eireli

Válido

30/06/2021 - 22:49:26 1.689,50 (proposta) 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Válido

01/07/2021 - 00:24:03 2.670,00 (proposta) 39.326.153/0001-69 - A C SILVA
COMERCIO DE GENEROS EIRELI

Válido

01/07/2021 - 06:02:52 2.345,00 (proposta) 39.481.980/0001-27 - O M TEIXEIRA
SERVICOS E COMERCIO EM GERAL
EIRELI

Cancelado - A empresa não atendeu o solicitado na Diligência,
apresentou outros documentos estranhos ao processo, é vedado a na
diligência a inclusão de documento novo, a empresa não apresentou
contratos e notas fiscais que comprovem a autenticidade do atestado
de capacidade técnica apresentado pela empresa no processo em tela.
07/07/2021 16:49:21

01/07/2021 - 10:42:45 2.099,00 41.722.633/0001-90 - HIGOR MARTINS
PEGORARO 07700858730

Cancelado - A empresa não atendeu o solicitado na Diligência, a
empresa não apresentou contratos e notas fiscais que comprovem a
autenticidade do atestado de capacidade técnica apresentado pela
empresa no processo em tela. 09/07/2021 10:28:34

01/07/2021 - 10:43:10 1.689,49 39.481.980/0001-27 - O M TEIXEIRA
SERVICOS E COMERCIO EM GERAL
EIRELI

Cancelado - A empresa não atendeu o solicitado na Diligência,
apresentou outros documentos estranhos ao processo, é vedado a na
diligência a inclusão de documento novo, a empresa não apresentou
contratos e notas fiscais que comprovem a autenticidade do atestado
de capacidade técnica apresentado pela empresa no processo em tela.
07/07/2021 16:49:21

01/07/2021 - 10:43:14 1.688,70 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Válido

01/07/2021 - 10:43:43 2.460,00 01.580.769/0001-99 - Bom Bons e
Descartáveis Eireli

Válido

01/07/2021 - 10:45:17 2.669,99 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 10:45:58 1.670,00 20.991.432/0001-19 - L CARVALHO
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou conforme solicitado os
documentos solicitados na diligência, sendo que os documentos
solicitados são necessários para atestar a veracidade do atestado de
capacidade técnica apresentada pela empresa, e conforme informado a
não apresentação dos documentos solicitados a empresa seria
INABILITADA. 05/07/2021 10:52:37

01/07/2021 - 10:46:01 1.660,84 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Válido

01/07/2021 - 10:50:09 2.300,00 30.317.183/0001-34 - TH COMERCIO
DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A empresa não atendeu o solicitado na Diligência, a
empresa não apresentou contratos e notas fiscais que comprovem a
autenticidade do atestado de capacidade técnica apresentado pela
empresa no processo em tela. 09/07/2021 10:44:33

0021 - BATEDEIRA INDUSTRIAL 5L Capacidade de mistura 5 litrosEstrutura em aço com acabamento em pintura epóxi Tampa
em polímero termoformado de alta resistência,Cuba em aço inox,Grade cromada,Sistema planetário de engrenagens com
helicoidais de aço Sistema eletrônico de variação de velocidade Acompanha batedor espiral, batedor raquete e batedor globo
Possui grade de segurança que desliga o equipamento ao ser levantada AlimentaçãoVoltagem 220 VoltsPotência 800
WattsFrequência 50 60 HzConsumo 6,4 Kw/hItens Inclusos1 Batedeira, 1 batedor espiral1 batedor raquete,1 batedor globo
Data Valor CNPJ Situação

28/06/2021 - 17:07:26 2.682,00 (proposta) 27.895.281/0001-44 - MV
ELETRONICOS EIRELI - ME

Cancelado - A empresa não apresentou conforme item 19.1.1.2.Prova
de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual (FIC) e Municipal,
relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de
atividade e compatível com o objeto licitado e nem item 19.1.1.8.
Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante,
devidamente atualizada, ficando INABILITADA, por não apresentar toda
documentação exigida no edital. 01/07/2021 18:36:23
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30/06/2021 - 09:36:39 5.000,00 (proposta) 20.991.432/0001-19 - L CARVALHO
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou conforme solicitado os
documentos solicitados na diligência, sendo que os documentos
solicitados são necessários para atestar a veracidade do atestado de
capacidade técnica apresentada pela empresa, e conforme informado a
não apresentação dos documentos solicitados a empresa seria
INABILITADA. 05/07/2021 10:52:37

30/06/2021 - 17:51:48 4.200,00 (proposta) 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

30/06/2021 - 21:14:26 2.495,00 (proposta) 27.025.802/0001-02 - MIDIA
SEGURANÇA ELETRONICA EIRELI -
ME

Válido

30/06/2021 - 22:49:26 2.495,00 (proposta) 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 00:26:03 2.480,00 (proposta) 39.326.153/0001-69 - A C SILVA
COMERCIO DE GENEROS EIRELI

Válido

01/07/2021 - 06:06:57 823,00 (proposta) 39.481.980/0001-27 - O M TEIXEIRA
SERVICOS E COMERCIO EM GERAL
EIRELI

Cancelado - A empresa não atendeu o solicitado na Diligência,
apresentou outros documentos estranhos ao processo, é vedado a na
diligência a inclusão de documento novo, a empresa não apresentou
contratos e notas fiscais que comprovem a autenticidade do atestado
de capacidade técnica apresentado pela empresa no processo em tela.
07/07/2021 16:49:21

01/07/2021 - 10:41:43 1.750,00 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 10:49:44 2.130,70 27.895.281/0001-44 - MV
ELETRONICOS EIRELI - ME

Cancelado - A empresa não apresentou conforme item 19.1.1.2.Prova
de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual (FIC) e Municipal,
relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de
atividade e compatível com o objeto licitado e nem item 19.1.1.8.
Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante,
devidamente atualizada, ficando INABILITADA, por não apresentar toda
documentação exigida no edital. 01/07/2021 18:36:23

0022 - CADEIRA PLÁSTICA LONGARINA, 3 lugares com 1380mm largura, estrutura na cor azul ou preta, assento e encosto
Plástico, Peso Suportado (Kg) 130 Por Assento
Data Valor CNPJ Situação

24/06/2021 - 10:47:01 780,00 (proposta) 41.722.633/0001-90 - HIGOR MARTINS
PEGORARO 07700858730

Cancelado - A empresa não atendeu o solicitado na Diligência, a
empresa não apresentou contratos e notas fiscais que comprovem a
autenticidade do atestado de capacidade técnica apresentado pela
empresa no processo em tela. 09/07/2021 10:28:34

25/06/2021 - 13:34:45 1.500,00 (proposta) 20.991.432/0001-19 - L CARVALHO
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou conforme solicitado os
documentos solicitados na diligência, sendo que os documentos
solicitados são necessários para atestar a veracidade do atestado de
capacidade técnica apresentada pela empresa, e conforme informado a
não apresentação dos documentos solicitados a empresa seria
INABILITADA. 05/07/2021 10:52:37

28/06/2021 - 14:23:16 700,00 (proposta) 41.201.514/0001-92 - R C CARVALHO
LOBO COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Válido

30/06/2021 - 13:47:47 780,00 (proposta) 09.138.830/0001-54 - COSTA SIMAO
LTDA

Válido

30/06/2021 - 14:41:28 557,00 (proposta) 34.390.049/0001-10 - SANTANA E
SOUZA DISTRIBUIDORA E
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou conforme solicitado os
documentos solicitados na diligência, sendo que os documentos
solicitados são necessários para atestar a veracidade do atestado de
capacidade técnica apresentada pela empresa, e conforme informado a
não apresentação dos documentos solicitados a empresa seria
INABILITADA. 05/07/2021 09:17:01

30/06/2021 - 15:06:49 600,00 (proposta) 30.317.183/0001-34 - TH COMERCIO
DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A empresa não atendeu o solicitado na Diligência, a
empresa não apresentou contratos e notas fiscais que comprovem a
autenticidade do atestado de capacidade técnica apresentado pela
empresa no processo em tela. 09/07/2021 10:44:33

30/06/2021 - 21:15:04 557,00 (proposta) 27.025.802/0001-02 - MIDIA
SEGURANÇA ELETRONICA EIRELI -
ME

Válido
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30/06/2021 - 22:49:26 557,00 (proposta) 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 00:26:13 549,00 (proposta) 39.326.153/0001-69 - A C SILVA
COMERCIO DE GENEROS EIRELI

Válido

01/07/2021 - 06:07:41 429,00 (proposta) 39.481.980/0001-27 - O M TEIXEIRA
SERVICOS E COMERCIO EM GERAL
EIRELI

Cancelado - A empresa não atendeu o solicitado na Diligência,
apresentou outros documentos estranhos ao processo, é vedado a na
diligência a inclusão de documento novo, a empresa não apresentou
contratos e notas fiscais que comprovem a autenticidade do atestado
de capacidade técnica apresentado pela empresa no processo em tela.
07/07/2021 16:49:21

01/07/2021 - 10:41:44 419,14 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 10:43:02 390,00 41.722.633/0001-90 - HIGOR MARTINS
PEGORARO 07700858730

Cancelado - A empresa não atendeu o solicitado na Diligência, a
empresa não apresentou contratos e notas fiscais que comprovem a
autenticidade do atestado de capacidade técnica apresentado pela
empresa no processo em tela. 09/07/2021 10:28:34

01/07/2021 - 10:43:06 383,95 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 10:43:49 380,00 30.317.183/0001-34 - TH COMERCIO
DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A empresa não atendeu o solicitado na Diligência, a
empresa não apresentou contratos e notas fiscais que comprovem a
autenticidade do atestado de capacidade técnica apresentado pela
empresa no processo em tela. 09/07/2021 10:44:33

01/07/2021 - 10:43:53 382,99 41.201.514/0001-92 - R C CARVALHO
LOBO COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Válido

01/07/2021 - 10:43:55 371,80 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 10:45:43 370,00 41.201.514/0001-92 - R C CARVALHO
LOBO COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Válido

01/07/2021 - 10:45:47 366,29 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 10:46:22 500,00 09.138.830/0001-54 - COSTA SIMAO
LTDA

Válido

01/07/2021 - 10:46:59 360,00 41.201.514/0001-92 - R C CARVALHO
LOBO COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Válido
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01/07/2021 - 10:47:03 351,93 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 10:47:41 350,00 41.201.514/0001-92 - R C CARVALHO
LOBO COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Válido

01/07/2021 - 13:24:55 349,00 41.201.514/0001-92 - R C CARVALHO
LOBO COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Válido

0023 - CADEIRA PLÁSTICA, TAQUE BRANCADESCRIÇÃOAS CADEIRAS SÃO IDEAIS PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS OU
PÚBLICOS, COMO HOTÉIS, RESTAURANTES, CLUBES, ESCOLAS, ETC PRODUZIDAS COM MATÉRIA PRIMA 100%
VIRGEM, TENDO, DESSA FORMA, GARANTIA DE QUALIDADE DO MATERIAL SÃO CONFORTÁVEIS E RESISTENTES
DESIGN MODERNO PRODUTO ADITIVADO COM ANTI UV, OU SEJA, RESISTENTE AOS RAIOS SOLARES E DE FÁCIL
LIMPEZA O PRODUTO É COMPACTO, LEVE, FÁCIL DE LIMPAR E TRANSPORTAR FAIXA ETÁRIA RECOMENDÁVEL DE 2 A
6 ANOS MEDIDAS COMPRIMENTO 37 CM LARGURA 36 CM ALTURA 56 CM
Data Valor CNPJ Situação

25/06/2021 - 13:35:57 100,00 (proposta) 20.991.432/0001-19 - L CARVALHO
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou conforme solicitado os
documentos solicitados na diligência, sendo que os documentos
solicitados são necessários para atestar a veracidade do atestado de
capacidade técnica apresentada pela empresa, e conforme informado a
não apresentação dos documentos solicitados a empresa seria
INABILITADA. 05/07/2021 10:52:37

30/06/2021 - 13:48:41 216,00 (proposta) 09.138.830/0001-54 - COSTA SIMAO
LTDA

Válido

30/06/2021 - 14:42:05 72,50 (proposta) 34.390.049/0001-10 - SANTANA E
SOUZA DISTRIBUIDORA E
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou conforme solicitado os
documentos solicitados na diligência, sendo que os documentos
solicitados são necessários para atestar a veracidade do atestado de
capacidade técnica apresentada pela empresa, e conforme informado a
não apresentação dos documentos solicitados a empresa seria
INABILITADA. 05/07/2021 09:17:01

30/06/2021 - 15:08:08 200,00 (proposta) 30.317.183/0001-34 - TH COMERCIO
DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A empresa não atendeu o solicitado na Diligência, a
empresa não apresentou contratos e notas fiscais que comprovem a
autenticidade do atestado de capacidade técnica apresentado pela
empresa no processo em tela. 09/07/2021 10:44:33

30/06/2021 - 17:52:32 150,00 (proposta) 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

30/06/2021 - 21:15:45 56,16 (proposta) 01.580.769/0001-99 - Bom Bons e
Descartáveis Eireli

Válido

30/06/2021 - 22:49:26 72,50 (proposta) 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 00:26:22 69,90 (proposta) 39.326.153/0001-69 - A C SILVA
COMERCIO DE GENEROS EIRELI

Válido

01/07/2021 - 06:08:26 60,00 (proposta) 39.481.980/0001-27 - O M TEIXEIRA
SERVICOS E COMERCIO EM GERAL
EIRELI

Cancelado - A empresa não atendeu o solicitado na Diligência,
apresentou outros documentos estranhos ao processo, é vedado a na
diligência a inclusão de documento novo, a empresa não apresentou
contratos e notas fiscais que comprovem a autenticidade do atestado
de capacidade técnica apresentado pela empresa no processo em tela.
07/07/2021 16:49:21

01/07/2021 - 10:41:44 51,07 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 10:43:57 50,00 30.317.183/0001-34 - TH COMERCIO
DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A empresa não atendeu o solicitado na Diligência, a
empresa não apresentou contratos e notas fiscais que comprovem a
autenticidade do atestado de capacidade técnica apresentado pela
empresa no processo em tela. 09/07/2021 10:44:33
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01/07/2021 - 10:44:01 48,00 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 10:44:20 46,80 01.580.769/0001-99 - Bom Bons e
Descartáveis Eireli

Válido

01/07/2021 - 10:44:25 45,00 30.317.183/0001-34 - TH COMERCIO
DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A empresa não atendeu o solicitado na Diligência, a
empresa não apresentou contratos e notas fiscais que comprovem a
autenticidade do atestado de capacidade técnica apresentado pela
empresa no processo em tela. 09/07/2021 10:44:33

01/07/2021 - 10:45:19 56,15 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 10:46:41 176,00 09.138.830/0001-54 - COSTA SIMAO
LTDA

Válido

01/07/2021 - 10:47:59 44,99 39.481.980/0001-27 - O M TEIXEIRA
SERVICOS E COMERCIO EM GERAL
EIRELI

Cancelado - A empresa não atendeu o solicitado na Diligência,
apresentou outros documentos estranhos ao processo, é vedado a na
diligência a inclusão de documento novo, a empresa não apresentou
contratos e notas fiscais que comprovem a autenticidade do atestado
de capacidade técnica apresentado pela empresa no processo em tela.
07/07/2021 16:49:21

0024 - CADEIRA ERGOMETRICA DE ESCRITÓRIO C/ RODIZIOS possui um mecanismo prático, usual e de grande durabilidade
que permite ajuste de altura do assento e inclinação do encosto com parada em qualquer posição, proporcionando excelente
conforto, ergonomia, com regulagem de fácil acesso Encosto em tela flexível 100% poliéster de alta resistência Apoio lombar
independente, regulável na altura Assento estofado Possui espuma com densidade controlada (45 a 55 kgf/m3) revestida em
tecido poliéster crepe Apoia braços reguláveis em altura com dimensões que atendem às normas nacionais NBR da ABNT
Data Valor CNPJ Situação

25/06/2021 - 13:37:52 700,00 (proposta) 20.991.432/0001-19 - L CARVALHO
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou conforme solicitado os
documentos solicitados na diligência, sendo que os documentos
solicitados são necessários para atestar a veracidade do atestado de
capacidade técnica apresentada pela empresa, e conforme informado a
não apresentação dos documentos solicitados a empresa seria
INABILITADA. 05/07/2021 10:52:37

28/06/2021 - 14:28:16 500,00 (proposta) 41.201.514/0001-92 - R C CARVALHO
LOBO COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Válido

30/06/2021 - 13:49:16 1.700,00 (proposta) 09.138.830/0001-54 - COSTA SIMAO
LTDA

Válido

30/06/2021 - 14:42:40 429,50 (proposta) 34.390.049/0001-10 - SANTANA E
SOUZA DISTRIBUIDORA E
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou conforme solicitado os
documentos solicitados na diligência, sendo que os documentos
solicitados são necessários para atestar a veracidade do atestado de
capacidade técnica apresentada pela empresa, e conforme informado a
não apresentação dos documentos solicitados a empresa seria
INABILITADA. 05/07/2021 09:17:01

30/06/2021 - 15:08:55 800,00 (proposta) 30.317.183/0001-34 - TH COMERCIO
DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A empresa não atendeu o solicitado na Diligência, a
empresa não apresentou contratos e notas fiscais que comprovem a
autenticidade do atestado de capacidade técnica apresentado pela
empresa no processo em tela. 09/07/2021 10:44:33

30/06/2021 - 22:49:26 429,50 (proposta) 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 00:26:35 419,00 (proposta) 39.326.153/0001-69 - A C SILVA
COMERCIO DE GENEROS EIRELI

Válido

01/07/2021 - 06:09:05 883,00 (proposta) 39.481.980/0001-27 - O M TEIXEIRA
SERVICOS E COMERCIO EM GERAL
EIRELI

Cancelado - A empresa não atendeu o solicitado na Diligência,
apresentou outros documentos estranhos ao processo, é vedado a na
diligência a inclusão de documento novo, a empresa não apresentou
contratos e notas fiscais que comprovem a autenticidade do atestado
de capacidade técnica apresentado pela empresa no processo em tela.
07/07/2021 16:49:21
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01/07/2021 - 10:41:53 412,09 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 10:44:11 400,00 30.317.183/0001-34 - TH COMERCIO
DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A empresa não atendeu o solicitado na Diligência, a
empresa não apresentou contratos e notas fiscais que comprovem a
autenticidade do atestado de capacidade técnica apresentado pela
empresa no processo em tela. 09/07/2021 10:44:33

01/07/2021 - 10:44:16 392,35 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 10:44:33 320,00 30.317.183/0001-34 - TH COMERCIO
DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A empresa não atendeu o solicitado na Diligência, a
empresa não apresentou contratos e notas fiscais que comprovem a
autenticidade do atestado de capacidade técnica apresentado pela
empresa no processo em tela. 09/07/2021 10:44:33

01/07/2021 - 10:44:36 380,00 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 10:44:37 391,00 41.201.514/0001-92 - R C CARVALHO
LOBO COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Válido

01/07/2021 - 10:45:58 315,00 41.201.514/0001-92 - R C CARVALHO
LOBO COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Válido

01/07/2021 - 10:47:10 1.347,00 09.138.830/0001-54 - COSTA SIMAO
LTDA

Válido

01/07/2021 - 10:47:31 314,00 20.991.432/0001-19 - L CARVALHO
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou conforme solicitado os
documentos solicitados na diligência, sendo que os documentos
solicitados são necessários para atestar a veracidade do atestado de
capacidade técnica apresentada pela empresa, e conforme informado a
não apresentação dos documentos solicitados a empresa seria
INABILITADA. 05/07/2021 10:52:37

01/07/2021 - 10:47:46 313,99 39.481.980/0001-27 - O M TEIXEIRA
SERVICOS E COMERCIO EM GERAL
EIRELI

Cancelado - A empresa não atendeu o solicitado na Diligência,
apresentou outros documentos estranhos ao processo, é vedado a na
diligência a inclusão de documento novo, a empresa não apresentou
contratos e notas fiscais que comprovem a autenticidade do atestado
de capacidade técnica apresentado pela empresa no processo em tela.
07/07/2021 16:49:21

01/07/2021 - 10:47:52 310,00 41.201.514/0001-92 - R C CARVALHO
LOBO COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Válido

0025 - CADEIRA GIRATÓRIA TIPO SECRETARIA Cadeira composta de assento e encosto revestidos em tecido j serrano
Confeccionada com assento e encosto em mdf reto com porcas garra para melhor ficção dos parafusos Base giratória com
rodízios em polipropileno rígido , que deslizam suavemente em qualquer ambiente Pistão para regulagem de altura a gás de
hidrogênio com curso de 110 mm sem braço fixo
Data Valor CNPJ Situação

24/06/2021 - 10:47:24 590,00 (proposta) 41.722.633/0001-90 - HIGOR MARTINS
PEGORARO 07700858730

Cancelado - A empresa não atendeu o solicitado na Diligência, a
empresa não apresentou contratos e notas fiscais que comprovem a
autenticidade do atestado de capacidade técnica apresentado pela
empresa no processo em tela. 09/07/2021 10:28:34

25/06/2021 - 13:38:55 400,00 (proposta) 20.991.432/0001-19 - L CARVALHO
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou conforme solicitado os
documentos solicitados na diligência, sendo que os documentos
solicitados são necessários para atestar a veracidade do atestado de
capacidade técnica apresentada pela empresa, e conforme informado a
não apresentação dos documentos solicitados a empresa seria
INABILITADA. 05/07/2021 10:52:37

28/06/2021 - 14:27:03 400,00 (proposta) 41.201.514/0001-92 - R C CARVALHO
LOBO COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Válido
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30/06/2021 - 13:49:51 620,00 (proposta) 09.138.830/0001-54 - COSTA SIMAO
LTDA

Válido

30/06/2021 - 14:43:20 485,00 (proposta) 34.390.049/0001-10 - SANTANA E
SOUZA DISTRIBUIDORA E
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou conforme solicitado os
documentos solicitados na diligência, sendo que os documentos
solicitados são necessários para atestar a veracidade do atestado de
capacidade técnica apresentada pela empresa, e conforme informado a
não apresentação dos documentos solicitados a empresa seria
INABILITADA. 05/07/2021 09:17:01

30/06/2021 - 15:09:44 600,00 (proposta) 30.317.183/0001-34 - TH COMERCIO
DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A empresa não atendeu o solicitado na Diligência, a
empresa não apresentou contratos e notas fiscais que comprovem a
autenticidade do atestado de capacidade técnica apresentado pela
empresa no processo em tela. 09/07/2021 10:44:33

30/06/2021 - 21:18:59 485,00 (proposta) 27.025.802/0001-02 - MIDIA
SEGURANÇA ELETRONICA EIRELI -
ME

Válido

30/06/2021 - 22:49:26 485,00 (proposta) 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 00:26:43 479,00 (proposta) 39.326.153/0001-69 - A C SILVA
COMERCIO DE GENEROS EIRELI

Válido

01/07/2021 - 06:09:48 468,00 (proposta) 39.481.980/0001-27 - O M TEIXEIRA
SERVICOS E COMERCIO EM GERAL
EIRELI

Cancelado - A empresa não atendeu o solicitado na Diligência,
apresentou outros documentos estranhos ao processo, é vedado a na
diligência a inclusão de documento novo, a empresa não apresentou
contratos e notas fiscais que comprovem a autenticidade do atestado
de capacidade técnica apresentado pela empresa no processo em tela.
07/07/2021 16:49:21

01/07/2021 - 10:41:49 398,49 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 10:43:37 350,00 41.722.633/0001-90 - HIGOR MARTINS
PEGORARO 07700858730

Cancelado - A empresa não atendeu o solicitado na Diligência, a
empresa não apresentou contratos e notas fiscais que comprovem a
autenticidade do atestado de capacidade técnica apresentado pela
empresa no processo em tela. 09/07/2021 10:28:34

01/07/2021 - 10:43:42 396,00 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 10:44:52 345,00 30.317.183/0001-34 - TH COMERCIO
DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A empresa não atendeu o solicitado na Diligência, a
empresa não apresentou contratos e notas fiscais que comprovem a
autenticidade do atestado de capacidade técnica apresentado pela
empresa no processo em tela. 09/07/2021 10:44:33

01/07/2021 - 10:46:07 340,00 41.201.514/0001-92 - R C CARVALHO
LOBO COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Válido

01/07/2021 - 10:46:24 295,00 41.722.633/0001-90 - HIGOR MARTINS
PEGORARO 07700858730

Cancelado - A empresa não atendeu o solicitado na Diligência, a
empresa não apresentou contratos e notas fiscais que comprovem a
autenticidade do atestado de capacidade técnica apresentado pela
empresa no processo em tela. 09/07/2021 10:28:34

01/07/2021 - 10:46:41 300,00 30.317.183/0001-34 - TH COMERCIO
DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A empresa não atendeu o solicitado na Diligência, a
empresa não apresentou contratos e notas fiscais que comprovem a
autenticidade do atestado de capacidade técnica apresentado pela
empresa no processo em tela. 09/07/2021 10:44:33

01/07/2021 - 10:47:12 292,00 41.201.514/0001-92 - R C CARVALHO
LOBO COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Válido

01/07/2021 - 10:47:38 291,99 39.481.980/0001-27 - O M TEIXEIRA
SERVICOS E COMERCIO EM GERAL
EIRELI

Cancelado - A empresa não atendeu o solicitado na Diligência,
apresentou outros documentos estranhos ao processo, é vedado a na
diligência a inclusão de documento novo, a empresa não apresentou
contratos e notas fiscais que comprovem a autenticidade do atestado
de capacidade técnica apresentado pela empresa no processo em tela.
07/07/2021 16:49:21
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01/07/2021 - 10:48:07 290,00 41.201.514/0001-92 - R C CARVALHO
LOBO COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Válido

01/07/2021 - 10:48:31 482,00 09.138.830/0001-54 - COSTA SIMAO
LTDA

Válido

01/07/2021 - 10:51:21 289,00 20.991.432/0001-19 - L CARVALHO
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou conforme solicitado os
documentos solicitados na diligência, sendo que os documentos
solicitados são necessários para atestar a veracidade do atestado de
capacidade técnica apresentada pela empresa, e conforme informado a
não apresentação dos documentos solicitados a empresa seria
INABILITADA. 05/07/2021 10:52:37

01/07/2021 - 10:52:24 288,00 41.201.514/0001-92 - R C CARVALHO
LOBO COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Válido

01/07/2021 - 10:53:34 470,00 34.390.049/0001-10 - SANTANA E
SOUZA DISTRIBUIDORA E
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou conforme solicitado os
documentos solicitados na diligência, sendo que os documentos
solicitados são necessários para atestar a veracidade do atestado de
capacidade técnica apresentada pela empresa, e conforme informado a
não apresentação dos documentos solicitados a empresa seria
INABILITADA. 05/07/2021 09:17:01

01/07/2021 - 10:55:00 287,00 20.991.432/0001-19 - L CARVALHO
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou conforme solicitado os
documentos solicitados na diligência, sendo que os documentos
solicitados são necessários para atestar a veracidade do atestado de
capacidade técnica apresentada pela empresa, e conforme informado a
não apresentação dos documentos solicitados a empresa seria
INABILITADA. 05/07/2021 10:52:37

01/07/2021 - 10:55:50 286,98 41.201.514/0001-92 - R C CARVALHO
LOBO COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Válido

0026 - CADEIRA FIXA SECRETÁRIA Modelo Fixa 04 pés Linha Secretária Garantia 1 Ano Braços Sem Braços Encosto Espuma
Injetada com densidade 45
Data Valor CNPJ Situação

24/06/2021 - 10:47:55 270,00 (proposta) 41.722.633/0001-90 - HIGOR MARTINS
PEGORARO 07700858730

Cancelado - A empresa não atendeu o solicitado na Diligência, a
empresa não apresentou contratos e notas fiscais que comprovem a
autenticidade do atestado de capacidade técnica apresentado pela
empresa no processo em tela. 09/07/2021 10:28:34

25/06/2021 - 13:39:33 300,00 (proposta) 20.991.432/0001-19 - L CARVALHO
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou conforme solicitado os
documentos solicitados na diligência, sendo que os documentos
solicitados são necessários para atestar a veracidade do atestado de
capacidade técnica apresentada pela empresa, e conforme informado a
não apresentação dos documentos solicitados a empresa seria
INABILITADA. 05/07/2021 10:52:37

28/06/2021 - 14:28:59 300,00 (proposta) 41.201.514/0001-92 - R C CARVALHO
LOBO COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Válido

30/06/2021 - 13:50:26 234,00 (proposta) 09.138.830/0001-54 - COSTA SIMAO
LTDA

Válido

30/06/2021 - 14:43:56 315,00 (proposta) 34.390.049/0001-10 - SANTANA E
SOUZA DISTRIBUIDORA E
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou conforme solicitado os
documentos solicitados na diligência, sendo que os documentos
solicitados são necessários para atestar a veracidade do atestado de
capacidade técnica apresentada pela empresa, e conforme informado a
não apresentação dos documentos solicitados a empresa seria
INABILITADA. 05/07/2021 09:17:01

30/06/2021 - 15:10:24 600,00 (proposta) 30.317.183/0001-34 - TH COMERCIO
DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A empresa não atendeu o solicitado na Diligência, a
empresa não apresentou contratos e notas fiscais que comprovem a
autenticidade do atestado de capacidade técnica apresentado pela
empresa no processo em tela. 09/07/2021 10:44:33

30/06/2021 - 21:19:34 315,00 (proposta) 27.025.802/0001-02 - MIDIA
SEGURANÇA ELETRONICA EIRELI -
ME

Válido

30/06/2021 - 22:49:26 315,00 (proposta) 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 00:26:52 309,00 (proposta) 39.326.153/0001-69 - A C SILVA
COMERCIO DE GENEROS EIRELI

Válido

01/07/2021 - 06:10:31 124,00 (proposta) 39.481.980/0001-27 - O M TEIXEIRA
SERVICOS E COMERCIO EM GERAL
EIRELI

Cancelado - A empresa não atendeu o solicitado na Diligência,
apresentou outros documentos estranhos ao processo, é vedado a na
diligência a inclusão de documento novo, a empresa não apresentou
contratos e notas fiscais que comprovem a autenticidade do atestado
de capacidade técnica apresentado pela empresa no processo em tela.
07/07/2021 16:49:21
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01/07/2021 - 10:41:51 188,00 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 10:44:10 135,00 41.722.633/0001-90 - HIGOR MARTINS
PEGORARO 07700858730

Cancelado - A empresa não atendeu o solicitado na Diligência, a
empresa não apresentou contratos e notas fiscais que comprovem a
autenticidade do atestado de capacidade técnica apresentado pela
empresa no processo em tela. 09/07/2021 10:28:34

01/07/2021 - 10:44:59 150,00 30.317.183/0001-34 - TH COMERCIO
DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A empresa não atendeu o solicitado na Diligência, a
empresa não apresentou contratos e notas fiscais que comprovem a
autenticidade do atestado de capacidade técnica apresentado pela
empresa no processo em tela. 09/07/2021 10:44:33

01/07/2021 - 10:46:20 120,00 41.201.514/0001-92 - R C CARVALHO
LOBO COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Válido

01/07/2021 - 10:48:23 119,99 39.481.980/0001-27 - O M TEIXEIRA
SERVICOS E COMERCIO EM GERAL
EIRELI

Cancelado - A empresa não atendeu o solicitado na Diligência,
apresentou outros documentos estranhos ao processo, é vedado a na
diligência a inclusão de documento novo, a empresa não apresentou
contratos e notas fiscais que comprovem a autenticidade do atestado
de capacidade técnica apresentado pela empresa no processo em tela.
07/07/2021 16:49:21

01/07/2021 - 10:48:45 195,00 09.138.830/0001-54 - COSTA SIMAO
LTDA

Válido

01/07/2021 - 10:48:52 118,00 41.201.514/0001-92 - R C CARVALHO
LOBO COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Válido

0027 - "CAIXA AMPLIFICADA ATIVA (150 W), COM SISTEMA BASS REFLEX DE 2 VIAS, WOOFER DE 15"", CORNETA COM
DRIVER DE TITANIO, POTENCIA DE 200W (RMS), COM DIVISOR DE FREQUENCIA,, ALIMENTAÇÃO BI VOLT"
Data Valor CNPJ Situação

30/06/2021 - 13:51:18 3.400,00 (proposta) 09.138.830/0001-54 - COSTA SIMAO
LTDA

Válido

30/06/2021 - 21:20:08 454,50 (proposta) 27.025.802/0001-02 - MIDIA
SEGURANÇA ELETRONICA EIRELI -
ME

Válido

30/06/2021 - 22:49:26 454,00 (proposta) 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Válido

01/07/2021 - 00:27:01 454,00 (proposta) 39.326.153/0001-69 - A C SILVA
COMERCIO DE GENEROS EIRELI

Válido

01/07/2021 - 06:11:05 1.569,00 (proposta) 39.481.980/0001-27 - O M TEIXEIRA
SERVICOS E COMERCIO EM GERAL
EIRELI

Cancelado - A empresa não atendeu o solicitado na Diligência,
apresentou outros documentos estranhos ao processo, é vedado a na
diligência a inclusão de documento novo, a empresa não apresentou
contratos e notas fiscais que comprovem a autenticidade do atestado
de capacidade técnica apresentado pela empresa no processo em tela.
07/07/2021 16:49:21

01/07/2021 - 10:41:55 448,34 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Válido

01/07/2021 - 10:46:30 447,34 27.025.802/0001-02 - MIDIA
SEGURANÇA ELETRONICA EIRELI -
ME

Válido

01/07/2021 - 10:46:33 441,37 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Válido

01/07/2021 - 10:47:39 440,00 27.025.802/0001-02 - MIDIA
SEGURANÇA ELETRONICA EIRELI -
ME

Válido

01/07/2021 - 10:47:42 434,86 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Válido

01/07/2021 - 10:48:06 432,00 27.025.802/0001-02 - MIDIA
SEGURANÇA ELETRONICA EIRELI -
ME

Válido

01/07/2021 - 10:48:10 428,36 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Válido

01/07/2021 - 10:49:04 2.677,50 09.138.830/0001-54 - COSTA SIMAO
LTDA

Válido

0028 - "DESKTOP COM MONITOR LED 18"" INCLUSO, COM PROCESSADOR I3 3330 3 0 GHZ, MEMÓRIA 8 GB DDR3
SDRAM , EXPANSÃO DA MEMÓRIA ATÉ 16 GB, DISCO RÍGIDO (HD) 1 TB SERIAL ATA 7200 RPM, PORTAS USB FRONTAIS
2 (3 0), PORTAS USB TRASEIRAS 4 (2 0), REDE 10/100/1000 PLACA DE VÍDEO INTEGRADA, COM TECNOLOGIA NVIDIA®
GEFORCE® GT 625 ATÉ 1 GB DE MEMÓRIA DEDICADA, PLACA DE SOM INTEGRADA, COM ÁUDIO DE ALTA DEFINIÇÃO E
RECURSOS DE SOM SURROUND ATÉ 7 1 TECLADO SEM FIO, MOUSE SEM FIO , MEMÓRIA GRÁFICA TOTAL DISPONÍVEL
DE ATÉ 4095 MB CONFORME ALOCADA PELO WINDOWS 8, UNIDADE ÓPTICA REPRODUTOR BLU RAY SUPERMULTI,
GRAVAÇÃO 16X MÁX DVD±R, 8X MÁX DVD±R DL, 8X , 40X MÁX CD R, 24X MÁX CD RW, LEITURA 12X MÁX BD ROM, 16X
MÁX DVD ROM, 40X MÁX CD ROM, SLOTS DE EXPANSÃO, 3 PCI EXPRESS X1 (TRÊS DISPONÍVEIS), 1 PCI EXPRESS X16
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(OCUPADO), 1 SLOT DE MINISSOQUETE PCI E X1 (OCUPADO), 1 EXTERNO DE 5,25"" (OCUPADO),1 INTERNO DE 3,5""
(OCUPADO), SOFTWARES INCLUSOS."
Data Valor CNPJ Situação

30/06/2021 - 13:52:52 4.950,00 (proposta) 09.138.830/0001-54 - COSTA SIMAO
LTDA

Válido

30/06/2021 - 14:44:33 3.467,50 (proposta) 34.390.049/0001-10 - SANTANA E
SOUZA DISTRIBUIDORA E
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou conforme solicitado os
documentos solicitados na diligência, sendo que os documentos
solicitados são necessários para atestar a veracidade do atestado de
capacidade técnica apresentada pela empresa, e conforme informado a
não apresentação dos documentos solicitados a empresa seria
INABILITADA. 05/07/2021 09:17:01

30/06/2021 - 15:11:31 5.000,00 (proposta) 30.317.183/0001-34 - TH COMERCIO
DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A empresa não atendeu o solicitado na Diligência, a
empresa não apresentou contratos e notas fiscais que comprovem a
autenticidade do atestado de capacidade técnica apresentado pela
empresa no processo em tela. 09/07/2021 10:44:33

30/06/2021 - 21:16:20 3.936,00 (proposta) 01.580.769/0001-99 - Bom Bons e
Descartáveis Eireli

Válido

30/06/2021 - 21:20:55 3.467,50 (proposta) 27.025.802/0001-02 - MIDIA
SEGURANÇA ELETRONICA EIRELI -
ME

Válido

30/06/2021 - 22:49:26 3.467,50 (proposta) 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Válido

01/07/2021 - 00:27:09 3.449,00 (proposta) 39.326.153/0001-69 - A C SILVA
COMERCIO DE GENEROS EIRELI

Válido

01/07/2021 - 06:11:38 3.769,00 (proposta) 39.481.980/0001-27 - O M TEIXEIRA
SERVICOS E COMERCIO EM GERAL
EIRELI

Cancelado - A empresa não atendeu o solicitado na Diligência,
apresentou outros documentos estranhos ao processo, é vedado a na
diligência a inclusão de documento novo, a empresa não apresentou
contratos e notas fiscais que comprovem a autenticidade do atestado
de capacidade técnica apresentado pela empresa no processo em tela.
07/07/2021 16:49:21

01/07/2021 - 10:41:59 3.442,83 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Válido

01/07/2021 - 10:44:39 3.400,00 01.580.769/0001-99 - Bom Bons e
Descartáveis Eireli

Válido

01/07/2021 - 10:44:42 3.399,62 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Válido

01/07/2021 - 10:45:00 3.390,00 01.580.769/0001-99 - Bom Bons e
Descartáveis Eireli

Válido

01/07/2021 - 10:45:04 3.384,38 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Válido

01/07/2021 - 10:45:09 4.000,00 30.317.183/0001-34 - TH COMERCIO
DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A empresa não atendeu o solicitado na Diligência, a
empresa não apresentou contratos e notas fiscais que comprovem a
autenticidade do atestado de capacidade técnica apresentado pela
empresa no processo em tela. 09/07/2021 10:44:33

01/07/2021 - 10:46:55 3.383,00 27.025.802/0001-02 - MIDIA
SEGURANÇA ELETRONICA EIRELI -
ME

Válido

01/07/2021 - 10:46:58 3.375,20 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Válido

01/07/2021 - 10:47:50 3.374,20 27.025.802/0001-02 - MIDIA
SEGURANÇA ELETRONICA EIRELI -
ME

Válido

01/07/2021 - 10:47:55 3.373,89 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Válido

01/07/2021 - 10:49:07 3.280,00 01.580.769/0001-99 - Bom Bons e
Descartáveis Eireli

Válido

01/07/2021 - 10:49:10 3.276,46 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Válido

01/07/2021 - 10:49:25 3.858,00 09.138.830/0001-54 - COSTA SIMAO
LTDA

Válido

0029 - ESTANTE AÇO CONTENDO NO MINIMO 5 PRATELEIRAS CINZA PERFEITA PARA SER USADA EM CASA,
ESCRITÓRIO OU ESTABELECIMENTO COMERCIAL! TOTALMENTE REGULÁVEL COMO TODA À LINHA DE PRODUTOS Á,
QUE APRESENTA VÁRIAS OPÇÕES DE TAMANHOS, MODELOS E RESISTÊNCIA DE CARGA DESENVOLVIDA COM
MATERIAL RESISTENTE E ÓTIMO ACABAMENTO, MEDIDAS APROXIMADAMENTE 198 cm x 92 cm x 30 cm
Data Valor CNPJ Situação

30/06/2021 - 13:53:32 450,00 (proposta) 09.138.830/0001-54 - COSTA SIMAO
LTDA

Válido

30/06/2021 - 14:45:03 394,50 (proposta) 34.390.049/0001-10 - SANTANA E
SOUZA DISTRIBUIDORA E
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou conforme solicitado os
documentos solicitados na diligência, sendo que os documentos
solicitados são necessários para atestar a veracidade do atestado de
capacidade técnica apresentada pela empresa, e conforme informado a
não apresentação dos documentos solicitados a empresa seria
INABILITADA. 05/07/2021 09:17:01

30/06/2021 - 15:12:28 600,00 (proposta) 30.317.183/0001-34 - TH COMERCIO
DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A empresa não atendeu o solicitado na Diligência, a
empresa não apresentou contratos e notas fiscais que comprovem a
autenticidade do atestado de capacidade técnica apresentado pela
empresa no processo em tela. 09/07/2021 10:44:33
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30/06/2021 - 21:16:34 436,80 (proposta) 01.580.769/0001-99 - Bom Bons e
Descartáveis Eireli

Válido

30/06/2021 - 21:21:34 394,50 (proposta) 27.025.802/0001-02 - MIDIA
SEGURANÇA ELETRONICA EIRELI -
ME

Válido

30/06/2021 - 22:49:26 394,50 (proposta) 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Válido

01/07/2021 - 00:27:19 389,00 (proposta) 39.326.153/0001-69 - A C SILVA
COMERCIO DE GENEROS EIRELI

Válido

01/07/2021 - 06:12:22 274,00 (proposta) 39.481.980/0001-27 - O M TEIXEIRA
SERVICOS E COMERCIO EM GERAL
EIRELI

Cancelado - A empresa não atendeu o solicitado na Diligência,
apresentou outros documentos estranhos ao processo, é vedado a na
diligência a inclusão de documento novo, a empresa não apresentou
contratos e notas fiscais que comprovem a autenticidade do atestado
de capacidade técnica apresentado pela empresa no processo em tela.
07/07/2021 16:49:21

01/07/2021 - 10:41:59 268,29 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Válido

01/07/2021 - 10:44:48 364,00 01.580.769/0001-99 - Bom Bons e
Descartáveis Eireli

Válido

01/07/2021 - 10:45:16 290,00 30.317.183/0001-34 - TH COMERCIO
DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A empresa não atendeu o solicitado na Diligência, a
empresa não apresentou contratos e notas fiscais que comprovem a
autenticidade do atestado de capacidade técnica apresentado pela
empresa no processo em tela. 09/07/2021 10:44:33

01/07/2021 - 10:49:42 360,00 09.138.830/0001-54 - COSTA SIMAO
LTDA

Válido

0030 - ESCADA DE ALUMINIO 7 DEGRAUS DOBRAVEL fabricadas com estrutura em tubos e chapas de alumínio, lumínio é um
material leve e durável mesmo em áreas litorâneas As peças plásticas da escada são feitas de polipropileno de alta resistência,
seus pés antiderrapantes e travamento automático na plataforma superior garantem maior estabilidade, suportando até 120kg
MEDIDAS APROXIMADAMENTE 2,00 49 1,05 4,98
Data Valor CNPJ Situação

30/06/2021 - 13:54:10 420,00 (proposta) 09.138.830/0001-54 - COSTA SIMAO
LTDA

Válido

30/06/2021 - 14:45:44 631,50 (proposta) 34.390.049/0001-10 - SANTANA E
SOUZA DISTRIBUIDORA E
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou conforme solicitado os
documentos solicitados na diligência, sendo que os documentos
solicitados são necessários para atestar a veracidade do atestado de
capacidade técnica apresentada pela empresa, e conforme informado a
não apresentação dos documentos solicitados a empresa seria
INABILITADA. 05/07/2021 09:17:01

30/06/2021 - 17:52:57 400,00 (proposta) 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

30/06/2021 - 21:22:19 631,50 (proposta) 27.025.802/0001-02 - MIDIA
SEGURANÇA ELETRONICA EIRELI -
ME

Válido

30/06/2021 - 22:49:26 631,50 (proposta) 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 00:27:31 620,00 (proposta) 39.326.153/0001-69 - A C SILVA
COMERCIO DE GENEROS EIRELI

Válido

01/07/2021 - 06:12:48 571,00 (proposta) 39.481.980/0001-27 - O M TEIXEIRA
SERVICOS E COMERCIO EM GERAL
EIRELI

Cancelado - A empresa não atendeu o solicitado na Diligência,
apresentou outros documentos estranhos ao processo, é vedado a na
diligência a inclusão de documento novo, a empresa não apresentou
contratos e notas fiscais que comprovem a autenticidade do atestado
de capacidade técnica apresentado pela empresa no processo em tela.
07/07/2021 16:49:21

01/07/2021 - 10:42:01 399,52 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 10:44:40 399,51 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido
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01/07/2021 - 10:44:44 391,91 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 10:45:00 391,90 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 10:45:04 390,94 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 10:45:30 390,93 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 10:45:33 382,62 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 10:45:58 382,61 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 10:46:01 374,32 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 10:46:10 374,31 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 10:46:13 374,04 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 10:46:22 374,03 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 10:46:26 372,38 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55



A autenticidade do documento pode ser verificada no site http://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 20/09/2021 às 16:54:32.
Código verificador: 13D75D

Página 175 de 423

01/07/2021 - 10:46:38 372,37 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 10:46:41 364,05 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 10:46:48 364,04 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 10:46:51 362,33 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 10:47:01 362,32 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 10:47:06 356,72 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 10:47:12 356,71 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 10:47:16 350,82 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 10:47:22 350,81 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 10:47:26 347,66 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 10:47:35 347,65 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido
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01/07/2021 - 10:47:39 338,51 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 10:47:52 338,50 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 10:47:55 332,77 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 10:48:05 332,76 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 10:48:10 331,35 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 10:48:15 331,34 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 10:48:20 323,52 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 10:48:25 323,51 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 10:48:28 320,57 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 10:48:34 320,56 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 10:48:39 311,73 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55
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01/07/2021 - 10:48:46 311,72 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 10:48:50 309,65 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 10:49:03 309,64 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 10:49:06 309,57 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 10:49:24 309,56 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 10:49:27 302,48 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 10:49:50 302,47 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 10:49:54 300,00 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 10:50:06 299,99 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

0031 - EXTINTORES DE INCÊNCIO co2 4kg ou 6kg é indicado para incêndios das classes B e C Seu efeito de resfriamento o
torna viável como extintor auxiliar no combate a incêndios de classe A Por se um agente limpo, o gás carbônico não deixa
resíduos e não danifica equipamentos elétricos ou eletrônicos
Data Valor CNPJ Situação

30/06/2021 - 09:38:08 1.000,00 (proposta) 20.991.432/0001-19 - L CARVALHO
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou conforme solicitado os
documentos solicitados na diligência, sendo que os documentos
solicitados são necessários para atestar a veracidade do atestado de
capacidade técnica apresentada pela empresa, e conforme informado a
não apresentação dos documentos solicitados a empresa seria
INABILITADA. 05/07/2021 10:52:37

30/06/2021 - 21:22:53 1.025,00 (proposta) 27.025.802/0001-02 - MIDIA
SEGURANÇA ELETRONICA EIRELI -
ME

Válido

01/07/2021 - 06:13:40 507,00 (proposta) 39.481.980/0001-27 - O M TEIXEIRA
SERVICOS E COMERCIO EM GERAL
EIRELI

Cancelado - A empresa não atendeu o solicitado na Diligência,
apresentou outros documentos estranhos ao processo, é vedado a na
diligência a inclusão de documento novo, a empresa não apresentou
contratos e notas fiscais que comprovem a autenticidade do atestado
de capacidade técnica apresentado pela empresa no processo em tela.
07/07/2021 16:49:21
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01/07/2021 - 10:43:42 506,00 20.991.432/0001-19 - L CARVALHO
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou conforme solicitado os
documentos solicitados na diligência, sendo que os documentos
solicitados são necessários para atestar a veracidade do atestado de
capacidade técnica apresentada pela empresa, e conforme informado a
não apresentação dos documentos solicitados a empresa seria
INABILITADA. 05/07/2021 10:52:37

0032 - FOGÃO DOMÉSTICO, 04 BOCAS, MESA LISA EM AÇO, COM GRELHAS INDIVIDUAIS, FORNO COM GRADE,
DESLIZANTE, 127V, DIMENSÕES 760X580X884
Data Valor CNPJ Situação

30/06/2021 - 13:55:15 980,00 (proposta) 09.138.830/0001-54 - COSTA SIMAO
LTDA

Válido

30/06/2021 - 14:46:21 910,00 (proposta) 34.390.049/0001-10 - SANTANA E
SOUZA DISTRIBUIDORA E
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou conforme solicitado os
documentos solicitados na diligência, sendo que os documentos
solicitados são necessários para atestar a veracidade do atestado de
capacidade técnica apresentada pela empresa, e conforme informado a
não apresentação dos documentos solicitados a empresa seria
INABILITADA. 05/07/2021 09:17:01

30/06/2021 - 15:13:55 1.500,00 (proposta) 30.317.183/0001-34 - TH COMERCIO
DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A empresa não atendeu o solicitado na Diligência, a
empresa não apresentou contratos e notas fiscais que comprovem a
autenticidade do atestado de capacidade técnica apresentado pela
empresa no processo em tela. 09/07/2021 10:44:33

30/06/2021 - 17:53:29 1.600,00 (proposta) 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

30/06/2021 - 21:16:52 957,60 (proposta) 01.580.769/0001-99 - Bom Bons e
Descartáveis Eireli

Válido

30/06/2021 - 21:23:41 910,00 (proposta) 27.025.802/0001-02 - MIDIA
SEGURANÇA ELETRONICA EIRELI -
ME

Válido

30/06/2021 - 22:49:25 910,00 (proposta) 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Válido

01/07/2021 - 00:29:10 899,00 (proposta) 39.326.153/0001-69 - A C SILVA
COMERCIO DE GENEROS EIRELI

Válido

01/07/2021 - 06:14:24 1.597,00 (proposta) 39.481.980/0001-27 - O M TEIXEIRA
SERVICOS E COMERCIO EM GERAL
EIRELI

Cancelado - A empresa não atendeu o solicitado na Diligência,
apresentou outros documentos estranhos ao processo, é vedado a na
diligência a inclusão de documento novo, a empresa não apresentou
contratos e notas fiscais que comprovem a autenticidade do atestado
de capacidade técnica apresentado pela empresa no processo em tela.
07/07/2021 16:49:21

01/07/2021 - 10:42:22 896,79 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Válido

01/07/2021 - 10:44:42 896,78 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 10:44:47 895,05 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Válido

01/07/2021 - 10:45:03 895,04 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 10:45:07 890,35 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Válido

01/07/2021 - 10:45:21 798,00 01.580.769/0001-99 - Bom Bons e
Descartáveis Eireli

Válido

01/07/2021 - 10:45:25 794,67 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Válido

01/07/2021 - 10:45:31 1.020,00 30.317.183/0001-34 - TH COMERCIO
DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A empresa não atendeu o solicitado na Diligência, a
empresa não apresentou contratos e notas fiscais que comprovem a
autenticidade do atestado de capacidade técnica apresentado pela
empresa no processo em tela. 09/07/2021 10:44:33

01/07/2021 - 10:46:04 890,34 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 10:50:12 790,00 09.138.830/0001-54 - COSTA SIMAO
LTDA

Válido

01/07/2021 - 10:50:18 787,73 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Válido

0033 - FOGÃO INDUSTRIAL 02 BOCAS C/ CHAMA TRIPLA COM CONTROLE INDIVIDUAL DAS CHAMAS INTERNAS E
EXTERNAS,MAIOR RESISTÊNCIA PARA PANELAS PESADAS
Data Valor CNPJ Situação

30/06/2021 - 13:56:01 1.300,00 (proposta) 09.138.830/0001-54 - COSTA SIMAO
LTDA

Válido

30/06/2021 - 14:47:04 765,00 (proposta) 34.390.049/0001-10 - SANTANA E
SOUZA DISTRIBUIDORA E
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou conforme solicitado os
documentos solicitados na diligência, sendo que os documentos
solicitados são necessários para atestar a veracidade do atestado de
capacidade técnica apresentada pela empresa, e conforme informado a
não apresentação dos documentos solicitados a empresa seria
INABILITADA. 05/07/2021 09:17:01
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30/06/2021 - 15:14:44 4.500,00 (proposta) 30.317.183/0001-34 - TH COMERCIO
DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A empresa não atendeu o solicitado na Diligência, a
empresa não apresentou contratos e notas fiscais que comprovem a
autenticidade do atestado de capacidade técnica apresentado pela
empresa no processo em tela. 09/07/2021 10:44:33

30/06/2021 - 21:17:08 835,20 (proposta) 01.580.769/0001-99 - Bom Bons e
Descartáveis Eireli

Válido

30/06/2021 - 21:24:26 765,00 (proposta) 27.025.802/0001-02 - MIDIA
SEGURANÇA ELETRONICA EIRELI -
ME

Válido

30/06/2021 - 22:49:25 765,00 (proposta) 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Válido

01/07/2021 - 00:29:27 1.340,00 (proposta) 39.326.153/0001-69 - A C SILVA
COMERCIO DE GENEROS EIRELI

Válido

01/07/2021 - 06:15:40 682,00 (proposta) 39.481.980/0001-27 - O M TEIXEIRA
SERVICOS E COMERCIO EM GERAL
EIRELI

Cancelado - A empresa não atendeu o solicitado na Diligência,
apresentou outros documentos estranhos ao processo, é vedado a na
diligência a inclusão de documento novo, a empresa não apresentou
contratos e notas fiscais que comprovem a autenticidade do atestado
de capacidade técnica apresentado pela empresa no processo em tela.
07/07/2021 16:49:21

01/07/2021 - 10:42:22 676,48 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Válido

01/07/2021 - 10:45:31 696,00 01.580.769/0001-99 - Bom Bons e
Descartáveis Eireli

Válido

01/07/2021 - 10:45:50 1.025,00 30.317.183/0001-34 - TH COMERCIO
DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A empresa não atendeu o solicitado na Diligência, a
empresa não apresentou contratos e notas fiscais que comprovem a
autenticidade do atestado de capacidade técnica apresentado pela
empresa no processo em tela. 09/07/2021 10:44:33

01/07/2021 - 10:50:40 1.079,00 09.138.830/0001-54 - COSTA SIMAO
LTDA

Válido

0034 - FOGÃO INDUSTRIAL 04 BOCAS C/FORNO PRETO, CHAMA TRIPLA COM CONTROLE INDIVIDUAL DAS CHAMAS
INTERNAS E EXTERNAS, GRADES E QUEIMADORES DA MESA DE FERRO FUNDIDO MAIOR RESISTÊNCIA PARA
PANELAS PESADAS
Data Valor CNPJ Situação

30/06/2021 - 13:57:51 4.450,00 (proposta) 09.138.830/0001-54 - COSTA SIMAO
LTDA

Válido

30/06/2021 - 15:15:59 5.000,00 (proposta) 30.317.183/0001-34 - TH COMERCIO
DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A empresa não atendeu o solicitado na Diligência, a
empresa não apresentou contratos e notas fiscais que comprovem a
autenticidade do atestado de capacidade técnica apresentado pela
empresa no processo em tela. 09/07/2021 10:44:33

30/06/2021 - 21:17:28 2.088,00 (proposta) 01.580.769/0001-99 - Bom Bons e
Descartáveis Eireli

Válido

30/06/2021 - 21:25:17 1.960,00 (proposta) 27.025.802/0001-02 - MIDIA
SEGURANÇA ELETRONICA EIRELI -
ME

Válido

30/06/2021 - 22:49:25 1.960,00 (proposta) 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Válido

01/07/2021 - 00:29:35 1.949,00 (proposta) 39.326.153/0001-69 - A C SILVA
COMERCIO DE GENEROS EIRELI

Válido

01/07/2021 - 06:16:22 1.998,00 (proposta) 39.481.980/0001-27 - O M TEIXEIRA
SERVICOS E COMERCIO EM GERAL
EIRELI

Cancelado - A empresa não atendeu o solicitado na Diligência,
apresentou outros documentos estranhos ao processo, é vedado a na
diligência a inclusão de documento novo, a empresa não apresentou
contratos e notas fiscais que comprovem a autenticidade do atestado
de capacidade técnica apresentado pela empresa no processo em tela.
07/07/2021 16:49:21

01/07/2021 - 10:42:24 1.947,31 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Válido

01/07/2021 - 10:45:43 1.740,00 01.580.769/0001-99 - Bom Bons e
Descartáveis Eireli

Válido

01/07/2021 - 10:45:47 1.739,46 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Válido

01/07/2021 - 10:47:09 2.574,00 30.317.183/0001-34 - TH COMERCIO
DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A empresa não atendeu o solicitado na Diligência, a
empresa não apresentou contratos e notas fiscais que comprovem a
autenticidade do atestado de capacidade técnica apresentado pela
empresa no processo em tela. 09/07/2021 10:44:33

0035 - FOGÃO INDUSTRIAL 4 BOCAS S/ FORNO material??inox, tipo de montagem??de coluna, quantidade de
queimadores??4
Data Valor CNPJ Situação

30/06/2021 - 13:58:53 2.362,00 (proposta) 09.138.830/0001-54 - COSTA SIMAO
LTDA

Válido

30/06/2021 - 14:47:39 1.760,00 (proposta) 34.390.049/0001-10 - SANTANA E
SOUZA DISTRIBUIDORA E
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou conforme solicitado os
documentos solicitados na diligência, sendo que os documentos
solicitados são necessários para atestar a veracidade do atestado de
capacidade técnica apresentada pela empresa, e conforme informado a
não apresentação dos documentos solicitados a empresa seria
INABILITADA. 05/07/2021 09:17:01
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30/06/2021 - 15:16:59 5.000,00 (proposta) 30.317.183/0001-34 - TH COMERCIO
DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A empresa não atendeu o solicitado na Diligência, a
empresa não apresentou contratos e notas fiscais que comprovem a
autenticidade do atestado de capacidade técnica apresentado pela
empresa no processo em tela. 09/07/2021 10:44:33

30/06/2021 - 17:53:59 5.000,00 (proposta) 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

30/06/2021 - 21:17:46 1.788,00 (proposta) 01.580.769/0001-99 - Bom Bons e
Descartáveis Eireli

Válido

30/06/2021 - 21:26:12 1.760,00 (proposta) 27.025.802/0001-02 - MIDIA
SEGURANÇA ELETRONICA EIRELI -
ME

Válido

30/06/2021 - 22:49:25 1.760,00 (proposta) 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Válido

01/07/2021 - 00:29:43 1.759,00 (proposta) 39.326.153/0001-69 - A C SILVA
COMERCIO DE GENEROS EIRELI

Válido

01/07/2021 - 06:17:19 1.485,00 (proposta) 39.481.980/0001-27 - O M TEIXEIRA
SERVICOS E COMERCIO EM GERAL
EIRELI

Cancelado - A empresa não atendeu o solicitado na Diligência,
apresentou outros documentos estranhos ao processo, é vedado a na
diligência a inclusão de documento novo, a empresa não apresentou
contratos e notas fiscais que comprovem a autenticidade do atestado
de capacidade técnica apresentado pela empresa no processo em tela.
07/07/2021 16:49:21

01/07/2021 - 10:42:27 1.475,92 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Válido

01/07/2021 - 10:45:24 4.999,99 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 10:45:53 1.490,00 01.580.769/0001-99 - Bom Bons e
Descartáveis Eireli

Válido

01/07/2021 - 10:47:17 1.820,00 30.317.183/0001-34 - TH COMERCIO
DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A empresa não atendeu o solicitado na Diligência, a
empresa não apresentou contratos e notas fiscais que comprovem a
autenticidade do atestado de capacidade técnica apresentado pela
empresa no processo em tela. 09/07/2021 10:44:33

0036 - FOGÃO INDUSTRIAL 06 BOCAS C/FORNO PRETO, CHAMA TRIPLA COM CONTROLE INDIVIDUAL DAS CHAMAS
INTERNAS E EXTERNAS, GRADES E QUEIMADORES DA MESA DE FERRO FUNDIDO MAIOR RESISTÊNCIA PARA
PANELAS PESADAS
Data Valor CNPJ Situação

30/06/2021 - 13:59:37 7.200,00 (proposta) 09.138.830/0001-54 - COSTA SIMAO
LTDA

Válido

30/06/2021 - 14:48:09 2.675,00 (proposta) 34.390.049/0001-10 - SANTANA E
SOUZA DISTRIBUIDORA E
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou conforme solicitado os
documentos solicitados na diligência, sendo que os documentos
solicitados são necessários para atestar a veracidade do atestado de
capacidade técnica apresentada pela empresa, e conforme informado a
não apresentação dos documentos solicitados a empresa seria
INABILITADA. 05/07/2021 09:17:01

30/06/2021 - 15:18:20 6.000,00 (proposta) 30.317.183/0001-34 - TH COMERCIO
DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A empresa não atendeu o solicitado na Diligência, a
empresa não apresentou contratos e notas fiscais que comprovem a
autenticidade do atestado de capacidade técnica apresentado pela
empresa no processo em tela. 09/07/2021 10:44:33

30/06/2021 - 21:18:02 2.904,00 (proposta) 01.580.769/0001-99 - Bom Bons e
Descartáveis Eireli

Válido

30/06/2021 - 21:26:49 2.675,00 (proposta) 27.025.802/0001-02 - MIDIA
SEGURANÇA ELETRONICA EIRELI -
ME

Válido

30/06/2021 - 22:49:25 2.675,00 (proposta) 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 00:29:50 2.670,00 (proposta) 39.326.153/0001-69 - A C SILVA
COMERCIO DE GENEROS EIRELI

Válido

01/07/2021 - 06:17:58 1.721,00 (proposta) 39.481.980/0001-27 - O M TEIXEIRA
SERVICOS E COMERCIO EM GERAL
EIRELI

Cancelado - A empresa não atendeu o solicitado na Diligência,
apresentou outros documentos estranhos ao processo, é vedado a na
diligência a inclusão de documento novo, a empresa não apresentou
contratos e notas fiscais que comprovem a autenticidade do atestado
de capacidade técnica apresentado pela empresa no processo em tela.
07/07/2021 16:49:21
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01/07/2021 - 10:42:28 2.100,00 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 10:46:06 2.420,00 01.580.769/0001-99 - Bom Bons e
Descartáveis Eireli

Válido

01/07/2021 - 10:47:27 3.520,00 30.317.183/0001-34 - TH COMERCIO
DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A empresa não atendeu o solicitado na Diligência, a
empresa não apresentou contratos e notas fiscais que comprovem a
autenticidade do atestado de capacidade técnica apresentado pela
empresa no processo em tela. 09/07/2021 10:44:33

01/07/2021 - 10:51:30 1.968,00 09.138.830/0001-54 - COSTA SIMAO
LTDA

Válido

0037 - FORNO REFRATARIO INDUSTRIAL A GÁS COM PÉ temperatura mínima??50°c, temperatura máxima??300°c,
quantidade de prateleiras??1, cor??inox, função do forno??grelhar, dourar, assar e gratinar, fonte de energia??a gás
Data Valor CNPJ Situação

30/06/2021 - 14:00:15 4.320,00 (proposta) 09.138.830/0001-54 - COSTA SIMAO
LTDA

Válido

30/06/2021 - 17:54:22 4.000,00 (proposta) 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

30/06/2021 - 21:18:16 3.552,00 (proposta) 01.580.769/0001-99 - Bom Bons e
Descartáveis Eireli

Válido

30/06/2021 - 21:27:44 3.215,00 (proposta) 27.025.802/0001-02 - MIDIA
SEGURANÇA ELETRONICA EIRELI -
ME

Válido

30/06/2021 - 22:49:25 3.215,00 (proposta) 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 00:29:58 3.200,00 (proposta) 39.326.153/0001-69 - A C SILVA
COMERCIO DE GENEROS EIRELI

Válido

01/07/2021 - 06:18:42 4.773,00 (proposta) 39.481.980/0001-27 - O M TEIXEIRA
SERVICOS E COMERCIO EM GERAL
EIRELI

Cancelado - A empresa não atendeu o solicitado na Diligência,
apresentou outros documentos estranhos ao processo, é vedado a na
diligência a inclusão de documento novo, a empresa não apresentou
contratos e notas fiscais que comprovem a autenticidade do atestado
de capacidade técnica apresentado pela empresa no processo em tela.
07/07/2021 16:49:21

01/07/2021 - 10:42:31 3.193,52 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 10:44:48 3.193,51 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 10:44:51 3.193,23 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 10:45:06 3.193,22 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido
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01/07/2021 - 10:45:09 3.184,72 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 10:45:31 3.184,71 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 10:45:34 3.182,73 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 10:45:59 3.182,72 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 10:46:03 3.175,82 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 10:46:16 3.175,81 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 10:46:19 2.960,00 01.580.769/0001-99 - Bom Bons e
Descartáveis Eireli

Válido

01/07/2021 - 10:46:22 2.958,67 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 10:46:29 2.958,66 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 10:46:33 2.956,47 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 10:46:39 2.956,46 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido
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01/07/2021 - 10:46:42 2.954,11 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 10:46:52 2.954,10 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 10:46:56 2.947,42 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 10:47:08 2.947,41 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 10:47:12 2.945,60 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 10:47:19 2.945,59 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 10:47:22 2.937,77 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 10:47:27 2.937,76 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 10:47:31 2.937,04 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 10:47:36 2.937,03 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 10:47:39 2.932,03 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55
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01/07/2021 - 10:47:48 2.932,02 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 10:47:52 2.924,14 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 10:48:01 2.924,13 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 10:48:05 2.923,35 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 10:48:13 2.923,34 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 10:48:17 2.917,38 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 10:48:22 2.917,37 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 10:48:26 2.911,21 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 10:48:37 2.911,20 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 10:48:40 2.907,99 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 10:48:56 2.907,98 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido
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01/07/2021 - 10:49:00 2.905,87 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 10:49:11 2.905,86 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 10:49:15 2.901,80 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 10:49:28 2.901,79 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 10:49:32 2.899,56 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 10:49:54 2.899,55 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 10:49:59 2.889,55 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 10:50:08 2.889,54 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 10:50:13 2.887,24 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 10:50:28 2.887,23 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 10:50:31 2.885,88 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55
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01/07/2021 - 10:50:44 2.885,87 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 10:50:48 2.876,26 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 10:51:01 2.876,25 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 10:51:08 2.875,52 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 10:51:21 2.875,51 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 10:51:27 2.875,13 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 10:51:37 2.875,12 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 10:51:40 2.865,35 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 10:51:44 2.865,34 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 10:51:48 2.859,23 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 10:51:54 2.859,22 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido
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01/07/2021 - 10:51:58 2.856,15 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 10:52:07 2.856,14 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 10:52:13 2.848,28 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 10:52:20 2.848,27 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 10:52:23 2.845,55 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 10:52:29 2.845,54 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 10:52:32 2.843,93 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 10:52:55 2.843,92 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 10:52:58 2.842,57 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 10:53:23 2.842,56 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 10:53:26 2.840,51 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55
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01/07/2021 - 10:53:35 2.840,50 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 10:53:39 2.834,49 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 10:53:48 2.834,48 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 10:53:51 2.826,41 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 10:53:58 2.826,40 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 10:54:01 2.816,55 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 10:54:06 2.816,54 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 10:54:10 2.814,87 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 10:54:18 2.814,86 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 10:54:21 2.806,73 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 10:54:36 2.806,72 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido



A autenticidade do documento pode ser verificada no site http://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 20/09/2021 às 16:54:32.
Código verificador: 13D75D

Página 189 de 423

01/07/2021 - 10:54:39 2.805,49 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 10:54:45 2.805,48 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 10:54:48 2.799,74 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 10:54:54 2.799,73 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 10:54:58 2.797,83 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 10:55:05 2.797,82 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 10:55:08 2.794,37 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 10:55:17 2.794,36 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 10:55:21 2.790,07 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 10:55:27 2.790,06 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 10:55:30 2.789,99 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55
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01/07/2021 - 10:55:34 2.789,98 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 10:55:37 2.781,77 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 10:55:47 2.781,76 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 10:55:52 2.773,51 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 10:55:57 2.773,50 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 10:56:05 2.769,51 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 10:56:13 2.769,50 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 10:56:16 2.760,83 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 10:56:22 2.760,82 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 10:56:25 2.757,84 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 10:56:29 2.757,83 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido
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01/07/2021 - 10:56:32 2.754,73 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 10:56:37 2.754,72 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 10:56:40 2.751,78 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 10:56:50 2.751,77 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 10:56:54 2.748,12 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 10:56:57 2.748,11 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 10:57:00 2.744,10 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 10:57:06 2.744,09 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 10:57:09 2.743,06 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 10:57:16 2.743,05 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 10:57:19 2.739,64 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55
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01/07/2021 - 10:57:24 2.739,63 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 10:57:27 2.729,69 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 10:57:37 2.729,68 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 10:57:40 2.722,39 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 10:57:47 2.722,38 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 10:57:50 2.718,37 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 10:57:54 2.718,36 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 10:57:57 2.714,21 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 10:58:01 2.714,20 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 10:58:04 2.708,93 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 10:58:12 2.708,92 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido
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01/07/2021 - 10:58:15 2.703,99 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 10:58:20 2.703,98 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 10:58:23 2.696,91 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 10:58:28 2.696,90 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 10:58:32 2.692,75 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 10:58:36 2.692,74 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 10:58:39 2.682,88 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 10:58:43 2.682,87 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 10:58:46 2.680,20 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 10:58:52 2.680,19 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 10:58:55 2.673,95 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55
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01/07/2021 - 10:59:02 2.673,94 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 10:59:05 2.671,73 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 10:59:10 2.671,72 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 10:59:13 2.666,70 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 10:59:16 2.666,69 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 10:59:21 2.658,96 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 10:59:26 2.658,95 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 10:59:30 2.656,07 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 10:59:36 2.656,06 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 10:59:39 2.650,66 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 10:59:49 2.650,65 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido
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01/07/2021 - 10:59:52 2.641,01 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 10:59:57 2.641,00 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:00:00 2.639,64 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 11:00:06 2.639,63 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:00:09 2.631,48 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 11:00:16 2.631,47 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:00:19 2.624,13 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 11:00:22 2.624,12 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:00:26 2.620,14 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 11:00:29 2.620,13 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:00:32 2.613,02 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55
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01/07/2021 - 11:00:39 2.613,01 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:00:42 2.604,77 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 11:00:46 2.604,76 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:00:50 2.603,31 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 11:00:56 2.603,30 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:01:00 2.599,02 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 11:01:04 2.599,01 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:01:07 2.595,06 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 11:01:10 2.595,05 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:01:14 2.586,24 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 11:01:18 2.586,23 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido
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01/07/2021 - 11:01:21 2.584,76 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 11:01:24 2.584,75 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:01:28 2.582,21 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 11:01:31 2.582,20 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:01:34 2.573,19 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 11:01:40 2.573,18 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:01:43 2.567,90 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 11:01:48 2.567,89 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:01:52 2.560,30 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 11:01:57 2.560,29 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:02:00 2.557,20 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55
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01/07/2021 - 11:02:04 2.557,19 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:02:07 2.550,19 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 11:02:12 2.550,18 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:02:15 2.541,49 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 11:02:17 2.541,48 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:02:20 2.539,63 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 11:02:25 2.539,62 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:02:28 2.533,46 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 11:02:34 2.533,45 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:02:37 2.525,44 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 11:02:40 2.525,43 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido
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01/07/2021 - 11:02:43 2.520,90 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 11:02:48 2.520,89 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:02:51 2.520,60 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 11:02:54 2.520,59 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:02:57 2.515,09 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 11:03:02 2.515,08 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:03:05 2.508,96 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 11:03:08 2.508,95 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:03:12 2.507,06 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 11:03:16 2.507,05 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:03:19 2.504,99 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55
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01/07/2021 - 11:03:22 2.504,98 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:03:30 2.502,45 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 11:03:34 2.502,44 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:03:37 2.496,04 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 11:03:42 2.496,03 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:03:45 2.495,32 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 11:03:50 2.495,31 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:03:53 2.487,92 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 11:03:57 2.487,91 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:03:59 2.479,41 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 11:04:03 2.479,40 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido
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01/07/2021 - 11:04:06 2.470,01 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 11:04:10 2.470,00 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:04:13 2.463,01 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 11:04:16 2.463,00 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:04:19 2.454,17 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 11:04:22 2.454,16 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:04:25 2.448,60 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 11:04:28 2.448,59 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:04:31 2.438,78 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 11:04:33 2.438,77 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:04:36 2.432,32 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55
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01/07/2021 - 11:04:40 2.432,31 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:04:43 2.426,69 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 11:04:46 2.426,68 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:04:50 2.420,43 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 11:04:56 2.420,42 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

0038 - FORNO MICROONDAS 30 L, (LARGURAXALTURAXPROFUNDIDADE) 539X300X420MM, COR BRANCO, 110V OU
220V E NÃO É BIVOLT
Data Valor CNPJ Situação

30/06/2021 - 14:48:47 887,00 (proposta) 34.390.049/0001-10 - SANTANA E
SOUZA DISTRIBUIDORA E
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou conforme solicitado os
documentos solicitados na diligência, sendo que os documentos
solicitados são necessários para atestar a veracidade do atestado de
capacidade técnica apresentada pela empresa, e conforme informado a
não apresentação dos documentos solicitados a empresa seria
INABILITADA. 05/07/2021 09:17:01

30/06/2021 - 17:54:46 1.400,00 (proposta) 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

30/06/2021 - 21:18:29 984,00 (proposta) 01.580.769/0001-99 - Bom Bons e
Descartáveis Eireli

Válido

30/06/2021 - 22:49:25 887,00 (proposta) 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Válido

01/07/2021 - 00:30:10 886,00 (proposta) 39.326.153/0001-69 - A C SILVA
COMERCIO DE GENEROS EIRELI

Válido

01/07/2021 - 06:19:20 780,00 (proposta) 39.481.980/0001-27 - O M TEIXEIRA
SERVICOS E COMERCIO EM GERAL
EIRELI

Cancelado - A empresa não atendeu o solicitado na Diligência,
apresentou outros documentos estranhos ao processo, é vedado a na
diligência a inclusão de documento novo, a empresa não apresentou
contratos e notas fiscais que comprovem a autenticidade do atestado
de capacidade técnica apresentado pela empresa no processo em tela.
07/07/2021 16:49:21

01/07/2021 - 10:42:34 778,18 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Válido

01/07/2021 - 10:44:53 778,17 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 10:44:57 773,69 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Válido

01/07/2021 - 10:45:33 773,68 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 10:45:40 770,18 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Válido

01/07/2021 - 10:46:01 770,17 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 10:46:05 761,11 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Válido

01/07/2021 - 10:46:18 761,10 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 10:46:22 753,67 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Válido

01/07/2021 - 10:46:26 820,00 01.580.769/0001-99 - Bom Bons e
Descartáveis Eireli

Válido

01/07/2021 - 10:46:31 753,66 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 10:46:35 747,36 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Válido
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01/07/2021 - 10:46:45 747,35 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 10:46:51 740,94 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Válido

01/07/2021 - 10:46:58 740,93 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 10:47:01 738,05 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Válido

01/07/2021 - 10:47:10 738,04 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 10:47:16 735,54 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Válido

01/07/2021 - 10:47:29 735,53 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 10:47:34 733,25 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Válido

01/07/2021 - 10:47:40 733,24 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 10:47:44 727,10 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Válido

0039 - FREEZER HORIZONTAL 02 PORTAS, 385 LTS DUPLA AÇÃO BRANCO, 127W RODIZIOS FACILITAM A
MOVIMENTAÇÃO DO PRODUTO, PUXADORES ERGONÔMICOS, DRENO DE DEGELO FRONTAL MAIOR PRATICIDADE NO
DESCONGELAMENTO ÁGUA DO DEGELO ESCOA PELO DRENO, FACILITANDO SEU RECOLHIMENTO DUPLA FUNÇÃO
FREEZER E CONSERVADOR TAMPA BALENCEADA FECHADURA COM CHAVE AUTOEXPULSIVA SEGURANÇA, PERMITE
O TRAVAMENTO DO FREEZER COR BRANCO
Data Valor CNPJ Situação

30/06/2021 - 14:49:26 3.879,50 (proposta) 34.390.049/0001-10 - SANTANA E
SOUZA DISTRIBUIDORA E
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou conforme solicitado os
documentos solicitados na diligência, sendo que os documentos
solicitados são necessários para atestar a veracidade do atestado de
capacidade técnica apresentada pela empresa, e conforme informado a
não apresentação dos documentos solicitados a empresa seria
INABILITADA. 05/07/2021 09:17:01

30/06/2021 - 21:18:43 4.104,00 (proposta) 01.580.769/0001-99 - Bom Bons e
Descartáveis Eireli

Válido

30/06/2021 - 22:49:25 3.879,50 (proposta) 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Válido

01/07/2021 - 00:30:18 3.875,00 (proposta) 39.326.153/0001-69 - A C SILVA
COMERCIO DE GENEROS EIRELI

Válido

01/07/2021 - 06:19:54 3.953,00 (proposta) 39.481.980/0001-27 - O M TEIXEIRA
SERVICOS E COMERCIO EM GERAL
EIRELI

Cancelado - A empresa não atendeu o solicitado na Diligência,
apresentou outros documentos estranhos ao processo, é vedado a na
diligência a inclusão de documento novo, a empresa não apresentou
contratos e notas fiscais que comprovem a autenticidade do atestado
de capacidade técnica apresentado pela empresa no processo em tela.
07/07/2021 16:49:21

01/07/2021 - 10:42:34 3.869,18 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Válido

01/07/2021 - 10:46:36 3.420,00 01.580.769/0001-99 - Bom Bons e
Descartáveis Eireli

Válido

01/07/2021 - 10:46:39 3.418,79 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Válido

0040 - FRIGOBAR 120L completo com prateleira inferior da porta para garrafas de até 2,5 litros, pés niveladores frontais, porta
latas com capacidade para 10 latas e compartimentos que te ajudam a organizar
Data Valor CNPJ Situação

30/06/2021 - 21:18:58 1.795,20 (proposta) 01.580.769/0001-99 - Bom Bons e
Descartáveis Eireli

Válido

30/06/2021 - 21:30:24 1.635,00 (proposta) 27.025.802/0001-02 - MIDIA
SEGURANÇA ELETRONICA EIRELI -
ME

Válido

30/06/2021 - 22:49:25 1.635,00 (proposta) 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Válido

01/07/2021 - 00:30:30 1.630,00 (proposta) 39.326.153/0001-69 - A C SILVA
COMERCIO DE GENEROS EIRELI

Válido

01/07/2021 - 06:20:53 4.543,00 (proposta) 39.481.980/0001-27 - O M TEIXEIRA
SERVICOS E COMERCIO EM GERAL
EIRELI

Cancelado - A empresa não atendeu o solicitado na Diligência,
apresentou outros documentos estranhos ao processo, é vedado a na
diligência a inclusão de documento novo, a empresa não apresentou
contratos e notas fiscais que comprovem a autenticidade do atestado
de capacidade técnica apresentado pela empresa no processo em tela.
07/07/2021 16:49:21

01/07/2021 - 10:42:39 1.623,11 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Válido

01/07/2021 - 10:46:47 1.496,00 01.580.769/0001-99 - Bom Bons e
Descartáveis Eireli

Válido
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01/07/2021 - 10:46:51 1.491,48 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Válido

0041 - FREEZER HORIZONTAL DE 305 LTS 01 TAMPA, 110 V, (LARGURA X ALTURA X PROFUNDIDADE) 940X823X730MM,
RODIZIOS FACILITAM A MOVIMENTAÇÃO DO PRODUTO, PUXADORES ERGONÔMICOS, DRENO DE DEGELO FRONTAL
MAIOR PRATICIDADE NO DESCONGELAMENTO ÁGUA DO DEGELO ESCOA PELO DRENO, FACILITANDO SEU
RECOLHIMENTO DUPLA FUNÇÃO FREEZER E CONSERVADOR TAMPA BALENCEADA FECHADURA COM CHAVE
AUTOEXPULSIVA SEGURANÇA, PERMITE O TRAVAMENTO DO FREEZER COR BRANCO
Data Valor CNPJ Situação

30/06/2021 - 14:50:00 3.309,50 (proposta) 34.390.049/0001-10 - SANTANA E
SOUZA DISTRIBUIDORA E
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou conforme solicitado os
documentos solicitados na diligência, sendo que os documentos
solicitados são necessários para atestar a veracidade do atestado de
capacidade técnica apresentada pela empresa, e conforme informado a
não apresentação dos documentos solicitados a empresa seria
INABILITADA. 05/07/2021 09:17:01

30/06/2021 - 21:19:20 3.727,20 (proposta) 01.580.769/0001-99 - Bom Bons e
Descartáveis Eireli

Válido

30/06/2021 - 21:33:25 3.309,50 (proposta) 27.025.802/0001-02 - MIDIA
SEGURANÇA ELETRONICA EIRELI -
ME

Válido

30/06/2021 - 22:49:25 3.309,50 (proposta) 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Válido

01/07/2021 - 00:32:25 3.300,00 (proposta) 39.326.153/0001-69 - A C SILVA
COMERCIO DE GENEROS EIRELI

Válido

01/07/2021 - 11:29:01 3.296,18 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Válido

01/07/2021 - 11:29:33 3.106,00 01.580.769/0001-99 - Bom Bons e
Descartáveis Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:29:36 3.101,77 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Válido

01/07/2021 - 11:31:34 3.101,00 39.326.153/0001-69 - A C SILVA
COMERCIO DE GENEROS EIRELI

Válido

01/07/2021 - 11:31:38 3.098,87 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Válido

01/07/2021 - 11:35:50 3.098,00 39.326.153/0001-69 - A C SILVA
COMERCIO DE GENEROS EIRELI

Válido

01/07/2021 - 11:35:53 3.091,25 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Válido

01/07/2021 - 11:36:27 3.090,00 39.326.153/0001-69 - A C SILVA
COMERCIO DE GENEROS EIRELI

Válido

01/07/2021 - 11:36:31 3.088,67 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Válido

01/07/2021 - 11:37:28 3.080,00 39.326.153/0001-69 - A C SILVA
COMERCIO DE GENEROS EIRELI

Válido

01/07/2021 - 11:37:32 3.079,51 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Válido

01/07/2021 - 11:37:46 3.000,00 39.326.153/0001-69 - A C SILVA
COMERCIO DE GENEROS EIRELI

Válido

01/07/2021 - 11:37:50 2.991,96 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Válido

0042 - FRITADEIRA ELÉTRICA 3,5L Acompanha cesto em arame industrial estanhado para fritura, Termostato de 0 a 300º com
regulagem e com seletor alfanumérico, Resistência elétrica em tubo inoxidável Consumo médio 2,5kwh no 127v Lâmpada piloto
para indicar quando esta ligada a resistência, Painel elétrico, Própria para pastel, salgados e outros tipos de frituras, Linha
industrial e residencial, Medidas Altura 13,5cm, profundidade 15,5cm, diâmetro 33,5cm, Potência em 220 v 1600W
Data Valor CNPJ Situação

30/06/2021 - 21:35:10 590,50 (proposta) 27.025.802/0001-02 - MIDIA
SEGURANÇA ELETRONICA EIRELI -
ME

Válido

30/06/2021 - 22:49:25 590,50 (proposta) 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Válido

01/07/2021 - 00:32:34 790,00 (proposta) 39.326.153/0001-69 - A C SILVA
COMERCIO DE GENEROS EIRELI

Válido

01/07/2021 - 11:29:04 587,96 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Válido

0043 - GAVETEIRO C/ RODIZIO COM 04 GAVETAS Estrutura em MDP 15 mm Fundo em MDF 3 mm Pés com Rodízios Puxador
Plástico Parte Externa com Pintura UV Texturizada e Parte Interna com Pintura UV Acabamento Fosco ,Descrição do Tamanho
Altura 69 cm ,Largura 36 cm ,Profundidade 36 cm
Data Valor CNPJ Situação
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25/06/2021 - 14:22:40 1.000,00 (proposta) 20.991.432/0001-19 - L CARVALHO
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou conforme solicitado os
documentos solicitados na diligência, sendo que os documentos
solicitados são necessários para atestar a veracidade do atestado de
capacidade técnica apresentada pela empresa, e conforme informado a
não apresentação dos documentos solicitados a empresa seria
INABILITADA. 05/07/2021 10:52:37

28/06/2021 - 14:30:08 500,00 (proposta) 41.201.514/0001-92 - R C CARVALHO
LOBO COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Válido

30/06/2021 - 14:50:38 619,50 (proposta) 34.390.049/0001-10 - SANTANA E
SOUZA DISTRIBUIDORA E
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou conforme solicitado os
documentos solicitados na diligência, sendo que os documentos
solicitados são necessários para atestar a veracidade do atestado de
capacidade técnica apresentada pela empresa, e conforme informado a
não apresentação dos documentos solicitados a empresa seria
INABILITADA. 05/07/2021 09:17:01

30/06/2021 - 15:19:53 1.000,00 (proposta) 30.317.183/0001-34 - TH COMERCIO
DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A empresa não atendeu o solicitado na Diligência, a
empresa não apresentou contratos e notas fiscais que comprovem a
autenticidade do atestado de capacidade técnica apresentado pela
empresa no processo em tela. 09/07/2021 10:44:33

30/06/2021 - 21:36:01 619,50 (proposta) 27.025.802/0001-02 - MIDIA
SEGURANÇA ELETRONICA EIRELI -
ME

Válido

30/06/2021 - 22:49:25 619,50 (proposta) 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 00:32:45 610,00 (proposta) 39.326.153/0001-69 - A C SILVA
COMERCIO DE GENEROS EIRELI

Válido

01/07/2021 - 11:29:04 499,38 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 11:29:53 499,00 41.201.514/0001-92 - R C CARVALHO
LOBO COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Válido

01/07/2021 - 11:29:57 493,28 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 11:30:21 493,00 41.201.514/0001-92 - R C CARVALHO
LOBO COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Válido

01/07/2021 - 11:30:30 488,89 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 11:31:30 600,00 34.390.049/0001-10 - SANTANA E
SOUZA DISTRIBUIDORA E
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou conforme solicitado os
documentos solicitados na diligência, sendo que os documentos
solicitados são necessários para atestar a veracidade do atestado de
capacidade técnica apresentada pela empresa, e conforme informado a
não apresentação dos documentos solicitados a empresa seria
INABILITADA. 05/07/2021 09:17:01

01/07/2021 - 11:32:03 450,00 30.317.183/0001-34 - TH COMERCIO
DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A empresa não atendeu o solicitado na Diligência, a
empresa não apresentou contratos e notas fiscais que comprovem a
autenticidade do atestado de capacidade técnica apresentado pela
empresa no processo em tela. 09/07/2021 10:44:33



A autenticidade do documento pode ser verificada no site http://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 20/09/2021 às 16:54:32.
Código verificador: 13D75D

Página 206 de 423

01/07/2021 - 11:32:07 443,89 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 11:33:58 443,00 20.991.432/0001-19 - L CARVALHO
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou conforme solicitado os
documentos solicitados na diligência, sendo que os documentos
solicitados são necessários para atestar a veracidade do atestado de
capacidade técnica apresentada pela empresa, e conforme informado a
não apresentação dos documentos solicitados a empresa seria
INABILITADA. 05/07/2021 10:52:37

01/07/2021 - 11:34:02 440,66 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 11:34:26 439,00 41.201.514/0001-92 - R C CARVALHO
LOBO COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Válido

01/07/2021 - 11:34:30 432,90 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 11:35:10 431,00 20.991.432/0001-19 - L CARVALHO
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou conforme solicitado os
documentos solicitados na diligência, sendo que os documentos
solicitados são necessários para atestar a veracidade do atestado de
capacidade técnica apresentada pela empresa, e conforme informado a
não apresentação dos documentos solicitados a empresa seria
INABILITADA. 05/07/2021 10:52:37

01/07/2021 - 11:35:13 428,03 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 11:35:32 427,00 41.201.514/0001-92 - R C CARVALHO
LOBO COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Válido

01/07/2021 - 11:35:36 423,43 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 11:35:46 420,00 20.991.432/0001-19 - L CARVALHO
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou conforme solicitado os
documentos solicitados na diligência, sendo que os documentos
solicitados são necessários para atestar a veracidade do atestado de
capacidade técnica apresentada pela empresa, e conforme informado a
não apresentação dos documentos solicitados a empresa seria
INABILITADA. 05/07/2021 10:52:37
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01/07/2021 - 11:35:50 413,03 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 11:35:55 419,00 41.201.514/0001-92 - R C CARVALHO
LOBO COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Válido

01/07/2021 - 11:36:03 410,00 41.201.514/0001-92 - R C CARVALHO
LOBO COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Válido

01/07/2021 - 11:36:06 409,33 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 11:36:15 409,00 20.991.432/0001-19 - L CARVALHO
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou conforme solicitado os
documentos solicitados na diligência, sendo que os documentos
solicitados são necessários para atestar a veracidade do atestado de
capacidade técnica apresentada pela empresa, e conforme informado a
não apresentação dos documentos solicitados a empresa seria
INABILITADA. 05/07/2021 10:52:37

01/07/2021 - 11:36:18 402,96 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 11:36:53 401,00 41.201.514/0001-92 - R C CARVALHO
LOBO COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Válido

01/07/2021 - 11:36:56 394,33 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 11:37:05 400,00 20.991.432/0001-19 - L CARVALHO
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou conforme solicitado os
documentos solicitados na diligência, sendo que os documentos
solicitados são necessários para atestar a veracidade do atestado de
capacidade técnica apresentada pela empresa, e conforme informado a
não apresentação dos documentos solicitados a empresa seria
INABILITADA. 05/07/2021 10:52:37

01/07/2021 - 11:37:16 394,00 20.991.432/0001-19 - L CARVALHO
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou conforme solicitado os
documentos solicitados na diligência, sendo que os documentos
solicitados são necessários para atestar a veracidade do atestado de
capacidade técnica apresentada pela empresa, e conforme informado a
não apresentação dos documentos solicitados a empresa seria
INABILITADA. 05/07/2021 10:52:37

01/07/2021 - 11:37:20 384,78 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55
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01/07/2021 - 11:37:34 383,00 41.201.514/0001-92 - R C CARVALHO
LOBO COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Válido

01/07/2021 - 11:37:38 377,40 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 11:37:52 377,00 20.991.432/0001-19 - L CARVALHO
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou conforme solicitado os
documentos solicitados na diligência, sendo que os documentos
solicitados são necessários para atestar a veracidade do atestado de
capacidade técnica apresentada pela empresa, e conforme informado a
não apresentação dos documentos solicitados a empresa seria
INABILITADA. 05/07/2021 10:52:37

01/07/2021 - 11:37:56 375,75 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 11:38:19 374,00 41.201.514/0001-92 - R C CARVALHO
LOBO COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Válido

01/07/2021 - 11:38:22 370,22 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 11:38:49 370,00 20.991.432/0001-19 - L CARVALHO
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou conforme solicitado os
documentos solicitados na diligência, sendo que os documentos
solicitados são necessários para atestar a veracidade do atestado de
capacidade técnica apresentada pela empresa, e conforme informado a
não apresentação dos documentos solicitados a empresa seria
INABILITADA. 05/07/2021 10:52:37

01/07/2021 - 11:38:52 368,25 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 11:39:18 365,00 41.201.514/0001-92 - R C CARVALHO
LOBO COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Válido

01/07/2021 - 11:39:21 361,45 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 11:39:45 360,00 41.201.514/0001-92 - R C CARVALHO
LOBO COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Válido
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01/07/2021 - 11:39:48 351,77 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 11:39:56 361,00 20.991.432/0001-19 - L CARVALHO
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou conforme solicitado os
documentos solicitados na diligência, sendo que os documentos
solicitados são necessários para atestar a veracidade do atestado de
capacidade técnica apresentada pela empresa, e conforme informado a
não apresentação dos documentos solicitados a empresa seria
INABILITADA. 05/07/2021 10:52:37

01/07/2021 - 11:40:08 350,00 20.991.432/0001-19 - L CARVALHO
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou conforme solicitado os
documentos solicitados na diligência, sendo que os documentos
solicitados são necessários para atestar a veracidade do atestado de
capacidade técnica apresentada pela empresa, e conforme informado a
não apresentação dos documentos solicitados a empresa seria
INABILITADA. 05/07/2021 10:52:37

01/07/2021 - 11:40:11 347,23 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 11:40:33 346,00 41.201.514/0001-92 - R C CARVALHO
LOBO COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Válido

01/07/2021 - 11:40:37 336,42 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 11:40:48 336,00 20.991.432/0001-19 - L CARVALHO
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou conforme solicitado os
documentos solicitados na diligência, sendo que os documentos
solicitados são necessários para atestar a veracidade do atestado de
capacidade técnica apresentada pela empresa, e conforme informado a
não apresentação dos documentos solicitados a empresa seria
INABILITADA. 05/07/2021 10:52:37

01/07/2021 - 11:40:51 332,07 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 11:41:07 331,00 41.201.514/0001-92 - R C CARVALHO
LOBO COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Válido

01/07/2021 - 11:41:10 323,50 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55
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01/07/2021 - 11:41:24 323,00 20.991.432/0001-19 - L CARVALHO
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou conforme solicitado os
documentos solicitados na diligência, sendo que os documentos
solicitados são necessários para atestar a veracidade do atestado de
capacidade técnica apresentada pela empresa, e conforme informado a
não apresentação dos documentos solicitados a empresa seria
INABILITADA. 05/07/2021 10:52:37

01/07/2021 - 11:41:28 318,90 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 11:41:47 317,00 41.201.514/0001-92 - R C CARVALHO
LOBO COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Válido

01/07/2021 - 11:41:50 313,31 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 11:42:14 313,00 20.991.432/0001-19 - L CARVALHO
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou conforme solicitado os
documentos solicitados na diligência, sendo que os documentos
solicitados são necessários para atestar a veracidade do atestado de
capacidade técnica apresentada pela empresa, e conforme informado a
não apresentação dos documentos solicitados a empresa seria
INABILITADA. 05/07/2021 10:52:37

01/07/2021 - 11:42:17 312,00 41.201.514/0001-92 - R C CARVALHO
LOBO COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Válido

01/07/2021 - 11:42:20 309,81 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 11:43:04 308,00 41.201.514/0001-92 - R C CARVALHO
LOBO COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Válido

01/07/2021 - 11:43:07 303,53 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 11:43:23 303,00 20.991.432/0001-19 - L CARVALHO
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou conforme solicitado os
documentos solicitados na diligência, sendo que os documentos
solicitados são necessários para atestar a veracidade do atestado de
capacidade técnica apresentada pela empresa, e conforme informado a
não apresentação dos documentos solicitados a empresa seria
INABILITADA. 05/07/2021 10:52:37

01/07/2021 - 11:43:27 295,44 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55
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01/07/2021 - 11:43:47 294,00 41.201.514/0001-92 - R C CARVALHO
LOBO COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Válido

01/07/2021 - 11:43:51 291,80 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 11:44:11 290,00 41.201.514/0001-92 - R C CARVALHO
LOBO COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Válido

01/07/2021 - 11:44:15 281,27 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 11:44:48 280,00 20.991.432/0001-19 - L CARVALHO
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou conforme solicitado os
documentos solicitados na diligência, sendo que os documentos
solicitados são necessários para atestar a veracidade do atestado de
capacidade técnica apresentada pela empresa, e conforme informado a
não apresentação dos documentos solicitados a empresa seria
INABILITADA. 05/07/2021 10:52:37

01/07/2021 - 11:44:53 274,79 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 11:45:02 273,00 41.201.514/0001-92 - R C CARVALHO
LOBO COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Válido

01/07/2021 - 11:45:05 267,92 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 11:45:49 267,00 41.201.514/0001-92 - R C CARVALHO
LOBO COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Válido

01/07/2021 - 11:45:53 261,37 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 11:46:33 261,00 41.201.514/0001-92 - R C CARVALHO
LOBO COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Válido
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01/07/2021 - 11:46:36 254,34 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 11:47:10 253,00 41.201.514/0001-92 - R C CARVALHO
LOBO COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Válido

01/07/2021 - 11:47:14 251,31 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 11:47:30 250,00 41.201.514/0001-92 - R C CARVALHO
LOBO COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Válido

01/07/2021 - 11:47:44 249,99 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

0044 - GAZEBO DOBRAVEL 3X3X2,5 Metros FABRICADO EM AÇO E POLIESTER
Data Valor CNPJ Situação

25/06/2021 - 14:23:56 800,00 (proposta) 20.991.432/0001-19 - L CARVALHO
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou conforme solicitado os
documentos solicitados na diligência, sendo que os documentos
solicitados são necessários para atestar a veracidade do atestado de
capacidade técnica apresentada pela empresa, e conforme informado a
não apresentação dos documentos solicitados a empresa seria
INABILITADA. 05/07/2021 10:52:37

30/06/2021 - 14:01:21 720,00 (proposta) 09.138.830/0001-54 - COSTA SIMAO
LTDA

Válido

30/06/2021 - 14:51:14 930,00 (proposta) 34.390.049/0001-10 - SANTANA E
SOUZA DISTRIBUIDORA E
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou conforme solicitado os
documentos solicitados na diligência, sendo que os documentos
solicitados são necessários para atestar a veracidade do atestado de
capacidade técnica apresentada pela empresa, e conforme informado a
não apresentação dos documentos solicitados a empresa seria
INABILITADA. 05/07/2021 09:17:01

30/06/2021 - 17:55:55 1.000,00 (proposta) 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

30/06/2021 - 21:36:39 930,00 (proposta) 27.025.802/0001-02 - MIDIA
SEGURANÇA ELETRONICA EIRELI -
ME

Válido

01/07/2021 - 00:32:56 928,00 (proposta) 39.326.153/0001-69 - A C SILVA
COMERCIO DE GENEROS EIRELI

Válido

01/07/2021 - 11:29:07 719,99 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:30:30 718,00 09.138.830/0001-54 - COSTA SIMAO
LTDA

Válido

01/07/2021 - 11:30:34 717,99 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:31:47 900,00 34.390.049/0001-10 - SANTANA E
SOUZA DISTRIBUIDORA E
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou conforme solicitado os
documentos solicitados na diligência, sendo que os documentos
solicitados são necessários para atestar a veracidade do atestado de
capacidade técnica apresentada pela empresa, e conforme informado a
não apresentação dos documentos solicitados a empresa seria
INABILITADA. 05/07/2021 09:17:01

01/07/2021 - 11:34:07 700,00 20.991.432/0001-19 - L CARVALHO
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou conforme solicitado os
documentos solicitados na diligência, sendo que os documentos
solicitados são necessários para atestar a veracidade do atestado de
capacidade técnica apresentada pela empresa, e conforme informado a
não apresentação dos documentos solicitados a empresa seria
INABILITADA. 05/07/2021 10:52:37
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01/07/2021 - 11:34:22 699,99 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:35:25 699,00 20.991.432/0001-19 - L CARVALHO
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou conforme solicitado os
documentos solicitados na diligência, sendo que os documentos
solicitados são necessários para atestar a veracidade do atestado de
capacidade técnica apresentada pela empresa, e conforme informado a
não apresentação dos documentos solicitados a empresa seria
INABILITADA. 05/07/2021 10:52:37

01/07/2021 - 11:35:31 698,99 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:35:54 650,00 20.991.432/0001-19 - L CARVALHO
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou conforme solicitado os
documentos solicitados na diligência, sendo que os documentos
solicitados são necessários para atestar a veracidade do atestado de
capacidade técnica apresentada pela empresa, e conforme informado a
não apresentação dos documentos solicitados a empresa seria
INABILITADA. 05/07/2021 10:52:37

0045 - IMPRESSORA JATO DE TINTA COM VELOCIDADE DE IMPRESSÃO DE ATÉ 19 PPM E CAPACIDADE PARA IMPRIMIR
EM PAPEL ATÉ TAMANHO OFÍCIO (216 X 356 MM)
Data Valor CNPJ Situação

30/06/2021 - 14:02:06 2.350,00 (proposta) 09.138.830/0001-54 - COSTA SIMAO
LTDA

Válido

30/06/2021 - 14:51:42 1.390,00 (proposta) 34.390.049/0001-10 - SANTANA E
SOUZA DISTRIBUIDORA E
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou conforme solicitado os
documentos solicitados na diligência, sendo que os documentos
solicitados são necessários para atestar a veracidade do atestado de
capacidade técnica apresentada pela empresa, e conforme informado a
não apresentação dos documentos solicitados a empresa seria
INABILITADA. 05/07/2021 09:17:01

30/06/2021 - 15:20:53 2.000,00 (proposta) 30.317.183/0001-34 - TH COMERCIO
DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A empresa não atendeu o solicitado na Diligência, a
empresa não apresentou contratos e notas fiscais que comprovem a
autenticidade do atestado de capacidade técnica apresentado pela
empresa no processo em tela. 09/07/2021 10:44:33

30/06/2021 - 17:57:49 2.500,00 (proposta) 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

30/06/2021 - 21:19:41 2.520,00 (proposta) 01.580.769/0001-99 - Bom Bons e
Descartáveis Eireli

Válido

30/06/2021 - 21:37:27 1.390,00 (proposta) 27.025.802/0001-02 - MIDIA
SEGURANÇA ELETRONICA EIRELI -
ME

Válido

30/06/2021 - 22:49:25 1.390,00 (proposta) 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Válido

01/07/2021 - 00:33:19 1.389,00 (proposta) 39.326.153/0001-69 - A C SILVA
COMERCIO DE GENEROS EIRELI

Válido

01/07/2021 - 11:29:06 1.384,99 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Válido

01/07/2021 - 11:29:10 1.999,99 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:29:43 2.100,00 01.580.769/0001-99 - Bom Bons e
Descartáveis Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:31:04 1.934,00 09.138.830/0001-54 - COSTA SIMAO
LTDA

Válido

01/07/2021 - 11:32:02 1.384,00 39.326.153/0001-69 - A C SILVA
COMERCIO DE GENEROS EIRELI

Válido

01/07/2021 - 11:32:05 1.383,32 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Válido

01/07/2021 - 11:35:56 1.383,00 39.326.153/0001-69 - A C SILVA
COMERCIO DE GENEROS EIRELI

Válido

01/07/2021 - 11:36:00 1.375,70 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Válido

01/07/2021 - 11:37:34 1.370,00 39.326.153/0001-69 - A C SILVA
COMERCIO DE GENEROS EIRELI

Válido

01/07/2021 - 11:37:38 1.365,39 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Válido

0046 - IMPRESSORA LASER COLORIDA COM VELOCIDADE DE IMPRESSÃO DE 19 A 45 PPM E CAPACIDADE PARA
IMPRIMIR EM PAPEL ATÉ TAMANHO A3 (297 X 420 MM)
Data Valor CNPJ Situação

30/06/2021 - 14:02:44 2.350,00 (proposta) 09.138.830/0001-54 - COSTA SIMAO
LTDA

Válido

30/06/2021 - 14:52:18 3.760,00 (proposta) 34.390.049/0001-10 - SANTANA E
SOUZA DISTRIBUIDORA E
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou conforme solicitado os
documentos solicitados na diligência, sendo que os documentos
solicitados são necessários para atestar a veracidade do atestado de
capacidade técnica apresentada pela empresa, e conforme informado a
não apresentação dos documentos solicitados a empresa seria
INABILITADA. 05/07/2021 09:17:01
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30/06/2021 - 15:22:21 3.500,00 (proposta) 30.317.183/0001-34 - TH COMERCIO
DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A empresa não atendeu o solicitado na Diligência, a
empresa não apresentou contratos e notas fiscais que comprovem a
autenticidade do atestado de capacidade técnica apresentado pela
empresa no processo em tela. 09/07/2021 10:44:33

30/06/2021 - 21:19:58 3.432,00 (proposta) 01.580.769/0001-99 - Bom Bons e
Descartáveis Eireli

Válido

30/06/2021 - 21:38:22 3.760,00 (proposta) 27.025.802/0001-02 - MIDIA
SEGURANÇA ELETRONICA EIRELI -
ME

Válido

30/06/2021 - 22:49:25 3.760,00 (proposta) 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Válido

01/07/2021 - 00:33:33 6.012,80 (proposta) 39.326.153/0001-69 - A C SILVA
COMERCIO DE GENEROS EIRELI

Válido

01/07/2021 - 11:29:08 2.340,58 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Válido

01/07/2021 - 11:30:01 2.860,00 01.580.769/0001-99 - Bom Bons e
Descartáveis Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:31:15 2.330,00 09.138.830/0001-54 - COSTA SIMAO
LTDA

Válido

01/07/2021 - 11:31:19 2.324,58 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Válido

01/07/2021 - 11:32:15 3.700,00 34.390.049/0001-10 - SANTANA E
SOUZA DISTRIBUIDORA E
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou conforme solicitado os
documentos solicitados na diligência, sendo que os documentos
solicitados são necessários para atestar a veracidade do atestado de
capacidade técnica apresentada pela empresa, e conforme informado a
não apresentação dos documentos solicitados a empresa seria
INABILITADA. 05/07/2021 09:17:01

0047 - IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA COM VELOCIDADE DE IMPRESSÃO DE 19 ATÉ 45 PPM E CAPACIDADE
PARA IMPRIMIR EM PAPEL ATÉ TAMANHO A4
Data Valor CNPJ Situação

30/06/2021 - 14:03:41 2.520,00 (proposta) 09.138.830/0001-54 - COSTA SIMAO
LTDA

Válido

30/06/2021 - 14:52:52 4.980,00 (proposta) 34.390.049/0001-10 - SANTANA E
SOUZA DISTRIBUIDORA E
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou conforme solicitado os
documentos solicitados na diligência, sendo que os documentos
solicitados são necessários para atestar a veracidade do atestado de
capacidade técnica apresentada pela empresa, e conforme informado a
não apresentação dos documentos solicitados a empresa seria
INABILITADA. 05/07/2021 09:17:01

30/06/2021 - 15:23:21 2.000,00 (proposta) 30.317.183/0001-34 - TH COMERCIO
DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A empresa solicitou desclassificação do item. - 01/07/2021
15:05:36 - F. TH COMERCIO DE MO... - Documentação Item 0047: boa
tarde pedismos desclassificação de nossa empresa para este item
tendo em vista que mesmo foi cadastrado no sistema de forma erronea
pois o valor lançado encontr se fora da realidade atual. 01/07/2021
15:58:02

30/06/2021 - 21:20:24 5.568,00 (proposta) 01.580.769/0001-99 - Bom Bons e
Descartáveis Eireli

Válido

30/06/2021 - 21:39:05 4.980,00 (proposta) 27.025.802/0001-02 - MIDIA
SEGURANÇA ELETRONICA EIRELI -
ME

Válido

30/06/2021 - 22:49:25 4.980,00 (proposta) 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 00:34:06 4.960,00 (proposta) 39.326.153/0001-69 - A C SILVA
COMERCIO DE GENEROS EIRELI

Válido

01/07/2021 - 11:29:13 3.200,00 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 11:30:13 4.640,00 01.580.769/0001-99 - Bom Bons e
Descartáveis Eireli

Válido
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01/07/2021 - 11:30:29 2.500,00 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 11:31:36 2.031,00 09.138.830/0001-54 - COSTA SIMAO
LTDA

Válido

01/07/2021 - 11:32:38 4.900,00 34.390.049/0001-10 - SANTANA E
SOUZA DISTRIBUIDORA E
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou conforme solicitado os
documentos solicitados na diligência, sendo que os documentos
solicitados são necessários para atestar a veracidade do atestado de
capacidade técnica apresentada pela empresa, e conforme informado a
não apresentação dos documentos solicitados a empresa seria
INABILITADA. 05/07/2021 09:17:01

0048 - LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL INOX 4L consumo??0,55 kw/h,volume do copo??4l,modelo??lq
8,0,voltagem??127v,potência (w)551,62w,capacidade de produção??4l,rotações por minuto?3400rpm,quantidade de
velocidades1
Data Valor CNPJ Situação

30/06/2021 - 21:20:37 1.416,00 (proposta) 01.580.769/0001-99 - Bom Bons e
Descartáveis Eireli

Válido

30/06/2021 - 21:39:51 1.225,00 (proposta) 27.025.802/0001-02 - MIDIA
SEGURANÇA ELETRONICA EIRELI -
ME

Válido

30/06/2021 - 22:49:24 1.225,00 (proposta) 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Válido

01/07/2021 - 00:34:16 1.220,00 (proposta) 39.326.153/0001-69 - A C SILVA
COMERCIO DE GENEROS EIRELI

Válido

01/07/2021 - 11:29:19 1.214,20 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Válido

01/07/2021 - 11:30:25 1.180,00 01.580.769/0001-99 - Bom Bons e
Descartáveis Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:30:28 1.179,73 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Válido

01/07/2021 - 11:32:43 1.179,00 39.326.153/0001-69 - A C SILVA
COMERCIO DE GENEROS EIRELI

Válido

01/07/2021 - 11:32:46 1.169,18 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Válido

0049 - LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL INOX 8L consumo 0,55 kw/h,volume do copo 8l,modelo lq 8,0,voltagem 127v,potência
(w)551,62w,capacidade de produção 8l,rotações por minuto 3400rpm,quantidade de velocidades1
Data Valor CNPJ Situação

30/06/2021 - 17:58:43 1.400,00 (proposta) 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

30/06/2021 - 21:20:50 1.932,00 (proposta) 01.580.769/0001-99 - Bom Bons e
Descartáveis Eireli

Válido

30/06/2021 - 21:40:32 1.707,50 (proposta) 27.025.802/0001-02 - MIDIA
SEGURANÇA ELETRONICA EIRELI -
ME

Válido

30/06/2021 - 22:49:24 1.707,50 (proposta) 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 00:34:26 1.700,00 (proposta) 39.326.153/0001-69 - A C SILVA
COMERCIO DE GENEROS EIRELI

Válido
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01/07/2021 - 11:29:16 1.397,77 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 11:29:21 1.397,76 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:29:26 1.388,18 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 11:29:30 1.388,17 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:29:33 1.379,47 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 11:29:38 1.379,46 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:29:41 1.371,18 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 11:29:48 1.371,17 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:29:51 1.367,21 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 11:29:58 1.367,20 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:30:01 1.358,51 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55



A autenticidade do documento pode ser verificada no site http://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 20/09/2021 às 16:54:32.
Código verificador: 13D75D

Página 217 de 423

01/07/2021 - 11:30:04 1.358,50 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:30:09 1.354,73 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 11:30:12 1.354,72 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:30:15 1.349,21 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 11:30:22 1.349,20 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:30:25 1.346,98 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 11:30:30 1.346,97 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:30:35 1.610,00 01.580.769/0001-99 - Bom Bons e
Descartáveis Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:30:38 1.344,42 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 11:30:45 1.344,41 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:30:48 1.340,01 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 11:30:52 1.340,00 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido
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01/07/2021 - 11:30:55 1.330,76 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 11:31:02 1.330,75 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:31:05 1.322,60 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 11:31:11 1.322,59 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:31:14 1.319,35 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 11:31:19 1.319,34 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:31:22 1.316,62 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 11:31:30 1.316,61 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:31:34 1.313,51 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 11:31:37 1.313,50 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:31:41 1.311,91 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55
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01/07/2021 - 11:31:50 1.311,90 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:31:53 1.311,57 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 11:31:56 1.311,56 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:32:00 1.307,36 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 11:32:08 1.307,35 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:32:11 1.303,55 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 11:32:21 1.303,54 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:32:24 1.293,94 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 11:32:40 1.293,93 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:32:43 1.286,02 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 11:33:00 1.286,01 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido
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01/07/2021 - 11:33:05 1.277,54 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 11:33:20 1.277,53 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:33:23 1.274,47 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 11:33:30 1.274,46 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:33:33 1.268,19 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 11:33:50 1.268,18 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:33:53 1.263,22 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 11:34:10 1.263,21 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:34:13 1.259,76 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 11:34:23 1.259,75 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:34:26 1.253,80 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55
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01/07/2021 - 11:34:48 1.253,79 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:34:52 1.250,76 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 11:35:00 1.250,75 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:35:04 1.243,48 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 11:35:11 1.243,47 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:35:15 1.242,23 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 11:35:32 1.242,22 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:35:36 1.234,91 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 11:35:42 1.234,90 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:35:47 1.227,30 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 11:35:52 1.227,29 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido
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01/07/2021 - 11:35:55 1.227,26 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 11:36:02 1.227,25 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:36:06 1.223,54 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 11:36:15 1.223,53 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:36:18 1.222,70 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 11:36:33 1.222,69 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:36:36 1.217,89 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 11:36:42 1.217,88 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:36:45 1.209,18 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 11:36:54 1.209,17 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:36:58 1.202,10 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55
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01/07/2021 - 11:37:07 1.202,09 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:37:11 1.200,00 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 11:37:19 1.199,99 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:38:11 1.180,00 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 11:38:23 1.179,99 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

0050 - LONGARINA 3 LUGARES
Data Valor CNPJ Situação

24/06/2021 - 10:48:32 780,00 (proposta) 41.722.633/0001-90 - HIGOR MARTINS
PEGORARO 07700858730

Cancelado - A empresa não atendeu o solicitado na Diligência, a
empresa não apresentou contratos e notas fiscais que comprovem a
autenticidade do atestado de capacidade técnica apresentado pela
empresa no processo em tela. 09/07/2021 10:28:34

25/06/2021 - 14:25:29 1.200,00 (proposta) 20.991.432/0001-19 - L CARVALHO
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou conforme solicitado os
documentos solicitados na diligência, sendo que os documentos
solicitados são necessários para atestar a veracidade do atestado de
capacidade técnica apresentada pela empresa, e conforme informado a
não apresentação dos documentos solicitados a empresa seria
INABILITADA. 05/07/2021 10:52:37

28/06/2021 - 14:30:59 600,00 (proposta) 41.201.514/0001-92 - R C CARVALHO
LOBO COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Válido

30/06/2021 - 14:04:22 780,00 (proposta) 09.138.830/0001-54 - COSTA SIMAO
LTDA

Válido

30/06/2021 - 14:53:32 725,00 (proposta) 34.390.049/0001-10 - SANTANA E
SOUZA DISTRIBUIDORA E
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou conforme solicitado os
documentos solicitados na diligência, sendo que os documentos
solicitados são necessários para atestar a veracidade do atestado de
capacidade técnica apresentada pela empresa, e conforme informado a
não apresentação dos documentos solicitados a empresa seria
INABILITADA. 05/07/2021 09:17:01

30/06/2021 - 15:24:36 600,00 (proposta) 30.317.183/0001-34 - TH COMERCIO
DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A empresa não atendeu o solicitado na Diligência, a
empresa não apresentou contratos e notas fiscais que comprovem a
autenticidade do atestado de capacidade técnica apresentado pela
empresa no processo em tela. 09/07/2021 10:44:33

30/06/2021 - 21:21:20 672,00 (proposta) 01.580.769/0001-99 - Bom Bons e
Descartáveis Eireli

Válido

30/06/2021 - 21:41:37 725,00 (proposta) 27.025.802/0001-02 - MIDIA
SEGURANÇA ELETRONICA EIRELI -
ME

Válido

30/06/2021 - 22:49:24 725,00 (proposta) 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 00:34:34 700,00 (proposta) 39.326.153/0001-69 - A C SILVA
COMERCIO DE GENEROS EIRELI

Válido
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01/07/2021 - 11:29:16 596,83 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 11:30:04 596,00 41.201.514/0001-92 - R C CARVALHO
LOBO COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Válido

01/07/2021 - 11:30:09 588,50 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 11:30:29 588,00 41.201.514/0001-92 - R C CARVALHO
LOBO COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Válido

01/07/2021 - 11:30:32 581,82 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 11:30:49 560,00 01.580.769/0001-99 - Bom Bons e
Descartáveis Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:30:52 555,12 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 11:32:26 550,00 30.317.183/0001-34 - TH COMERCIO
DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A empresa não atendeu o solicitado na Diligência, a
empresa não apresentou contratos e notas fiscais que comprovem a
autenticidade do atestado de capacidade técnica apresentado pela
empresa no processo em tela. 09/07/2021 10:44:33

01/07/2021 - 11:32:29 546,56 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 11:32:35 549,00 09.138.830/0001-54 - COSTA SIMAO
LTDA

Válido

01/07/2021 - 11:32:39 540,00 30.317.183/0001-34 - TH COMERCIO
DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A empresa não atendeu o solicitado na Diligência, a
empresa não apresentou contratos e notas fiscais que comprovem a
autenticidade do atestado de capacidade técnica apresentado pela
empresa no processo em tela. 09/07/2021 10:44:33
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01/07/2021 - 11:32:43 530,55 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 11:32:53 500,00 30.317.183/0001-34 - TH COMERCIO
DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A empresa não atendeu o solicitado na Diligência, a
empresa não apresentou contratos e notas fiscais que comprovem a
autenticidade do atestado de capacidade técnica apresentado pela
empresa no processo em tela. 09/07/2021 10:44:33

01/07/2021 - 11:32:57 499,30 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 11:33:01 499,00 39.326.153/0001-69 - A C SILVA
COMERCIO DE GENEROS EIRELI

Válido

01/07/2021 - 11:33:05 495,04 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 11:34:17 490,00 41.201.514/0001-92 - R C CARVALHO
LOBO COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Válido

01/07/2021 - 11:34:26 482,92 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 11:34:59 380,00 30.317.183/0001-34 - TH COMERCIO
DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A empresa não atendeu o solicitado na Diligência, a
empresa não apresentou contratos e notas fiscais que comprovem a
autenticidade do atestado de capacidade técnica apresentado pela
empresa no processo em tela. 09/07/2021 10:44:33

01/07/2021 - 11:35:02 450,00 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 11:35:11 390,00 41.722.633/0001-90 - HIGOR MARTINS
PEGORARO 07700858730

Cancelado - A empresa não atendeu o solicitado na Diligência, a
empresa não apresentou contratos e notas fiscais que comprovem a
autenticidade do atestado de capacidade técnica apresentado pela
empresa no processo em tela. 09/07/2021 10:28:34

01/07/2021 - 11:35:39 379,00 41.201.514/0001-92 - R C CARVALHO
LOBO COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Válido

01/07/2021 - 11:37:40 370,00 39.326.153/0001-69 - A C SILVA
COMERCIO DE GENEROS EIRELI

Válido

01/07/2021 - 11:38:27 369,00 41.201.514/0001-92 - R C CARVALHO
LOBO COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Válido
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01/07/2021 - 11:40:24 360,00 30.317.183/0001-34 - TH COMERCIO
DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A empresa não atendeu o solicitado na Diligência, a
empresa não apresentou contratos e notas fiscais que comprovem a
autenticidade do atestado de capacidade técnica apresentado pela
empresa no processo em tela. 09/07/2021 10:44:33

01/07/2021 - 11:40:41 359,00 41.201.514/0001-92 - R C CARVALHO
LOBO COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Válido

0051 - LONGARINA DE 4 LUGARES
Data Valor CNPJ Situação

24/06/2021 - 10:49:05 1.298,00 (proposta) 41.722.633/0001-90 - HIGOR MARTINS
PEGORARO 07700858730

Cancelado - A empresa não atendeu o solicitado na Diligência, a
empresa não apresentou contratos e notas fiscais que comprovem a
autenticidade do atestado de capacidade técnica apresentado pela
empresa no processo em tela. 09/07/2021 10:28:34

25/06/2021 - 14:26:11 1.500,00 (proposta) 20.991.432/0001-19 - L CARVALHO
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou conforme solicitado os
documentos solicitados na diligência, sendo que os documentos
solicitados são necessários para atestar a veracidade do atestado de
capacidade técnica apresentada pela empresa, e conforme informado a
não apresentação dos documentos solicitados a empresa seria
INABILITADA. 05/07/2021 10:52:37

28/06/2021 - 14:31:54 700,00 (proposta) 41.201.514/0001-92 - R C CARVALHO
LOBO COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Válido

30/06/2021 - 14:04:53 960,00 (proposta) 09.138.830/0001-54 - COSTA SIMAO
LTDA

Válido

30/06/2021 - 14:54:12 965,00 (proposta) 34.390.049/0001-10 - SANTANA E
SOUZA DISTRIBUIDORA E
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou conforme solicitado os
documentos solicitados na diligência, sendo que os documentos
solicitados são necessários para atestar a veracidade do atestado de
capacidade técnica apresentada pela empresa, e conforme informado a
não apresentação dos documentos solicitados a empresa seria
INABILITADA. 05/07/2021 09:17:01

30/06/2021 - 15:25:42 800,00 (proposta) 30.317.183/0001-34 - TH COMERCIO
DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A empresa não atendeu o solicitado na Diligência, a
empresa não apresentou contratos e notas fiscais que comprovem a
autenticidade do atestado de capacidade técnica apresentado pela
empresa no processo em tela. 09/07/2021 10:44:33

30/06/2021 - 21:21:40 828,00 (proposta) 01.580.769/0001-99 - Bom Bons e
Descartáveis Eireli

Válido

30/06/2021 - 21:42:49 965,00 (proposta) 27.025.802/0001-02 - MIDIA
SEGURANÇA ELETRONICA EIRELI -
ME

Válido

30/06/2021 - 22:49:24 965,00 (proposta) 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 00:37:09 950,00 (proposta) 39.326.153/0001-69 - A C SILVA
COMERCIO DE GENEROS EIRELI

Válido

01/07/2021 - 11:31:00 690,66 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 11:31:35 690,00 01.580.769/0001-99 - Bom Bons e
Descartáveis Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:31:39 687,39 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 11:31:53 687,00 41.201.514/0001-92 - R C CARVALHO
LOBO COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Válido
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01/07/2021 - 11:31:57 678,93 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 11:32:35 650,00 30.317.183/0001-34 - TH COMERCIO
DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A empresa não atendeu o solicitado na Diligência, a
empresa não apresentou contratos e notas fiscais que comprovem a
autenticidade do atestado de capacidade técnica apresentado pela
empresa no processo em tela. 09/07/2021 10:44:33

01/07/2021 - 11:32:38 647,53 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 11:32:43 640,00 30.317.183/0001-34 - TH COMERCIO
DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A empresa não atendeu o solicitado na Diligência, a
empresa não apresentou contratos e notas fiscais que comprovem a
autenticidade do atestado de capacidade técnica apresentado pela
empresa no processo em tela. 09/07/2021 10:44:33

01/07/2021 - 11:32:46 632,18 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 11:32:49 649,00 09.138.830/0001-54 - COSTA SIMAO
LTDA

Válido

01/07/2021 - 11:33:01 600,00 30.317.183/0001-34 - TH COMERCIO
DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A empresa não atendeu o solicitado na Diligência, a
empresa não apresentou contratos e notas fiscais que comprovem a
autenticidade do atestado de capacidade técnica apresentado pela
empresa no processo em tela. 09/07/2021 10:44:33

01/07/2021 - 11:33:16 599,00 39.326.153/0001-69 - A C SILVA
COMERCIO DE GENEROS EIRELI

Válido

01/07/2021 - 11:34:36 598,00 41.201.514/0001-92 - R C CARVALHO
LOBO COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Válido

01/07/2021 - 11:35:25 500,00 30.317.183/0001-34 - TH COMERCIO
DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A empresa não atendeu o solicitado na Diligência, a
empresa não apresentou contratos e notas fiscais que comprovem a
autenticidade do atestado de capacidade técnica apresentado pela
empresa no processo em tela. 09/07/2021 10:44:33

01/07/2021 - 11:36:19 499,00 41.201.514/0001-92 - R C CARVALHO
LOBO COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Válido

01/07/2021 - 11:40:33 480,00 30.317.183/0001-34 - TH COMERCIO
DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A empresa não atendeu o solicitado na Diligência, a
empresa não apresentou contratos e notas fiscais que comprovem a
autenticidade do atestado de capacidade técnica apresentado pela
empresa no processo em tela. 09/07/2021 10:44:33

01/07/2021 - 11:40:53 479,00 41.201.514/0001-92 - R C CARVALHO
LOBO COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Válido

01/07/2021 - 11:42:47 478,00 20.991.432/0001-19 - L CARVALHO
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou conforme solicitado os
documentos solicitados na diligência, sendo que os documentos
solicitados são necessários para atestar a veracidade do atestado de
capacidade técnica apresentada pela empresa, e conforme informado a
não apresentação dos documentos solicitados a empresa seria
INABILITADA. 05/07/2021 10:52:37

01/07/2021 - 11:43:18 477,00 41.201.514/0001-92 - R C CARVALHO
LOBO COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Válido

01/07/2021 - 11:44:28 476,00 20.991.432/0001-19 - L CARVALHO
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou conforme solicitado os
documentos solicitados na diligência, sendo que os documentos
solicitados são necessários para atestar a veracidade do atestado de
capacidade técnica apresentada pela empresa, e conforme informado a
não apresentação dos documentos solicitados a empresa seria
INABILITADA. 05/07/2021 10:52:37

01/07/2021 - 11:44:44 475,00 41.201.514/0001-92 - R C CARVALHO
LOBO COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Válido
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0052 - LAVADOURA DE ALTA PRESSÃO Pressão de 1800 psi
Data Valor CNPJ Situação

30/06/2021 - 14:05:42 1.530,00 (proposta) 09.138.830/0001-54 - COSTA SIMAO
LTDA

Válido

30/06/2021 - 17:59:43 1.800,00 (proposta) 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

30/06/2021 - 21:21:57 765,60 (proposta) 01.580.769/0001-99 - Bom Bons e
Descartáveis Eireli

Válido

30/06/2021 - 22:49:24 739,00 (proposta) 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Válido

01/07/2021 - 00:37:18 730,00 (proposta) 39.326.153/0001-69 - A C SILVA
COMERCIO DE GENEROS EIRELI

Válido

01/07/2021 - 11:31:02 729,31 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Válido

01/07/2021 - 11:31:16 1.529,99 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:31:43 638,00 01.580.769/0001-99 - Bom Bons e
Descartáveis Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:31:46 632,07 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Válido

01/07/2021 - 11:33:20 632,00 39.326.153/0001-69 - A C SILVA
COMERCIO DE GENEROS EIRELI

Válido

01/07/2021 - 11:33:23 625,27 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Válido

01/07/2021 - 11:33:28 1.187,00 09.138.830/0001-54 - COSTA SIMAO
LTDA

Válido

0053 - MICROCOMPUTADOR SERVIDOR COM DISCO SCSI, DOIS PROCESSADOR CORE I5, SEM FONTE REDUNDANTE E
SEM UNIDADE DE FITA.
Data Valor CNPJ Situação

30/06/2021 - 14:54:50 4.964,50 (proposta) 34.390.049/0001-10 - SANTANA E
SOUZA DISTRIBUIDORA E
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou conforme solicitado os
documentos solicitados na diligência, sendo que os documentos
solicitados são necessários para atestar a veracidade do atestado de
capacidade técnica apresentada pela empresa, e conforme informado a
não apresentação dos documentos solicitados a empresa seria
INABILITADA. 05/07/2021 09:17:01

30/06/2021 - 21:43:34 4.964,50 (proposta) 27.025.802/0001-02 - MIDIA
SEGURANÇA ELETRONICA EIRELI -
ME

Válido

30/06/2021 - 22:49:24 4.964,50 (proposta) 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Válido

01/07/2021 - 00:37:26 4.900,00 (proposta) 39.326.153/0001-69 - A C SILVA
COMERCIO DE GENEROS EIRELI

Válido

01/07/2021 - 11:31:03 4.891,73 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Válido

01/07/2021 - 11:34:49 4.800,00 34.390.049/0001-10 - SANTANA E
SOUZA DISTRIBUIDORA E
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou conforme solicitado os
documentos solicitados na diligência, sendo que os documentos
solicitados são necessários para atestar a veracidade do atestado de
capacidade técnica apresentada pela empresa, e conforme informado a
não apresentação dos documentos solicitados a empresa seria
INABILITADA. 05/07/2021 09:17:01

01/07/2021 - 11:34:52 4.791,56 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Válido

0054 - MICROCOMPUTADOR SERVIDOR MULTIPROCESSADO, COM RAID POR HARDWARE, FONTES REDUNDANTES E
ATÉ UMA UNIDADE DE FITA
Data Valor CNPJ Situação

30/06/2021 - 22:49:24 500,00 (proposta) 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa solicitou desclassificação: 01/07/2021 14:29:06
- F. ANJOS ANJOS LTDA... - Negociação Item 0054: Solicito
desclassificação desse item, valor foi lançado erroneamente. Grata!
01/07/2021 15:59:39

01/07/2021 - 11:34:39 499,99 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - 01/07/2021 11:35:07

0055 - MICROFONE TIPO DINÂMICO RESPOSTA DE FREQÜÊNCIA 70 HZ 10 KHZ · IMPEDÂNCIA 600?±15%?1 KHZ)
SENSIBILIDADE 55DB±3DB (0 DB=1V/PAR) 82DB±3DB (0 DB=1V/UBAR) PESO APROX DO PRODUTO 220 GRAMAS ·
DIMENSÕES APROX COM EMBALAGEM (L X A X P) 21,5 X 6,5 X 6 CM · GARANTIA 3 MESES
Data Valor CNPJ Situação

30/06/2021 - 14:06:22 260,00 (proposta) 09.138.830/0001-54 - COSTA SIMAO
LTDA

Válido

30/06/2021 - 18:00:19 200,00 (proposta) 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido
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30/06/2021 - 21:22:30 585,60 (proposta) 01.580.769/0001-99 - Bom Bons e
Descartáveis Eireli

Válido

30/06/2021 - 22:49:24 630,00 (proposta) 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 00:37:37 630,00 (proposta) 39.326.153/0001-69 - A C SILVA
COMERCIO DE GENEROS EIRELI

Válido

01/07/2021 - 11:31:07 300,00 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 11:31:54 488,00 01.580.769/0001-99 - Bom Bons e
Descartáveis Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:33:52 215,00 09.138.830/0001-54 - COSTA SIMAO
LTDA

Válido

0056 - MICROFONE SEM FIO SISTEMA DE MICROFONE SEM FIO MICROFONE FUNCIONA COM BATERIA 9V, VHF
(210MHZ~249 MHZ) FREQUÊNCIA 50HZ~15KHZ IMPEDÂNCIA 600 OHM BIVOLT (110V~220V) COR PRETO
Data Valor CNPJ Situação

30/06/2021 - 14:07:07 750,00 (proposta) 09.138.830/0001-54 - COSTA SIMAO
LTDA

Válido

30/06/2021 - 18:00:48 700,00 (proposta) 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

30/06/2021 - 21:22:42 825,60 (proposta) 01.580.769/0001-99 - Bom Bons e
Descartáveis Eireli

Válido

30/06/2021 - 22:49:24 980,00 (proposta) 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 00:37:45 980,00 (proposta) 39.326.153/0001-69 - A C SILVA
COMERCIO DE GENEROS EIRELI

Válido

01/07/2021 - 11:31:08 696,55 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 11:31:13 696,54 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido
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01/07/2021 - 11:31:16 694,77 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 11:31:28 694,76 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:31:31 687,57 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 11:31:34 687,56 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:31:37 683,12 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 11:31:42 683,11 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:31:46 674,20 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 11:31:54 674,19 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:31:57 665,99 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 11:32:06 665,98 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:32:09 661,34 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55
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01/07/2021 - 11:32:16 661,33 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:32:19 657,09 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 11:32:26 657,08 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:32:29 654,62 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 11:32:32 688,00 01.580.769/0001-99 - Bom Bons e
Descartáveis Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:32:42 654,61 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:32:45 645,56 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 11:33:02 645,55 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:33:06 640,20 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 11:33:22 640,19 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:33:25 631,87 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 11:33:32 631,86 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido
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01/07/2021 - 11:33:36 628,78 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 11:33:52 628,77 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:33:56 628,18 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 11:34:00 628,17 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:34:04 624,78 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 11:34:12 624,77 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:34:16 622,05 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 11:34:22 620,00 09.138.830/0001-54 - COSTA SIMAO
LTDA

Válido

01/07/2021 - 11:34:26 612,95 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 11:34:38 619,99 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:34:50 612,94 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido
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01/07/2021 - 11:34:54 606,39 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 11:35:02 606,38 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:35:06 604,60 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 11:35:20 604,59 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:35:24 604,53 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 11:35:34 604,52 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:35:38 600,75 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 11:35:54 600,74 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:35:57 598,05 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 11:36:04 598,04 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:36:08 594,06 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55
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01/07/2021 - 11:36:16 594,05 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:36:19 585,87 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 11:36:34 585,86 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:36:38 581,54 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 11:36:44 581,53 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:36:47 571,98 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 11:36:56 571,97 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:36:59 569,05 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 11:37:08 569,04 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:37:18 567,70 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 11:37:26 567,69 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido
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01/07/2021 - 11:37:30 566,62 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 11:37:49 566,61 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:37:52 563,10 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 11:38:05 563,09 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:38:09 555,49 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 11:38:14 555,48 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:38:18 555,11 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 11:38:33 555,10 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:38:37 547,31 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 11:38:46 547,30 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:38:51 543,30 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55
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01/07/2021 - 11:38:57 543,29 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:39:00 538,84 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 11:39:05 538,83 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:39:08 534,64 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 11:39:14 534,63 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:39:17 528,34 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 11:39:23 528,33 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:39:27 527,84 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 11:39:38 527,83 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:39:43 526,14 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 11:39:50 526,13 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido
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01/07/2021 - 11:39:54 516,16 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 11:40:04 516,15 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:40:07 514,27 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 11:40:18 514,26 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:40:22 510,02 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 11:40:26 510,01 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:40:29 509,74 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 11:40:34 510,00 09.138.830/0001-54 - COSTA SIMAO
LTDA

Válido

01/07/2021 - 11:40:41 500,00 09.138.830/0001-54 - COSTA SIMAO
LTDA

Válido

01/07/2021 - 11:40:46 491,38 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 11:40:49 499,99 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:40:57 491,37 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido
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01/07/2021 - 11:41:00 485,83 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 11:41:17 485,82 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:41:20 477,09 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 11:41:30 477,08 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:41:33 469,54 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 11:41:43 469,53 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:41:47 466,00 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 11:41:54 460,00 09.138.830/0001-54 - COSTA SIMAO
LTDA

Válido

01/07/2021 - 11:41:57 458,37 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 11:42:01 465,99 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:42:04 458,36 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido
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01/07/2021 - 11:42:07 449,95 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 11:42:13 449,94 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:42:17 447,70 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 11:42:21 447,69 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:42:24 444,52 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 11:42:33 444,51 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:42:36 435,29 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 11:42:44 435,28 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:42:48 431,82 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 11:42:53 431,81 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:42:56 430,40 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55
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01/07/2021 - 11:43:01 430,00 09.138.830/0001-54 - COSTA SIMAO
LTDA

Válido

01/07/2021 - 11:43:05 430,39 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:43:09 429,99 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

0057 - MONITOR LED DE 17
Data Valor CNPJ Situação

30/06/2021 - 14:07:43 1.200,00 (proposta) 09.138.830/0001-54 - COSTA SIMAO
LTDA

Válido

30/06/2021 - 21:44:16 615,00 (proposta) 27.025.802/0001-02 - MIDIA
SEGURANÇA ELETRONICA EIRELI -
ME

Válido

30/06/2021 - 22:49:28 615,00 (proposta) 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Válido

01/07/2021 - 00:37:55 798,00 (proposta) 39.326.153/0001-69 - A C SILVA
COMERCIO DE GENEROS EIRELI

Válido

01/07/2021 - 11:34:42 990,00 09.138.830/0001-54 - COSTA SIMAO
LTDA

Válido

01/07/2021 - 11:41:05 614,15 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Válido

0058 - MONITOR LED DE 18
Data Valor CNPJ Situação

30/06/2021 - 14:08:52 1.200,00 (proposta) 09.138.830/0001-54 - COSTA SIMAO
LTDA

Válido

30/06/2021 - 21:44:40 650,00 (proposta) 27.025.802/0001-02 - MIDIA
SEGURANÇA ELETRONICA EIRELI -
ME

Válido

30/06/2021 - 22:49:24 650,00 (proposta) 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Válido

01/07/2021 - 00:38:03 798,00 (proposta) 39.326.153/0001-69 - A C SILVA
COMERCIO DE GENEROS EIRELI

Válido

01/07/2021 - 11:34:57 990,00 09.138.830/0001-54 - COSTA SIMAO
LTDA

Válido

01/07/2021 - 11:41:10 643,51 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Válido

0059 - "MONITOR LED DE 19,5"", "
Data Valor CNPJ Situação

30/06/2021 - 14:09:38 1.560,00 (proposta) 09.138.830/0001-54 - COSTA SIMAO
LTDA

Válido

30/06/2021 - 18:01:36 2.000,00 (proposta) 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

30/06/2021 - 21:45:14 710,00 (proposta) 27.025.802/0001-02 - MIDIA
SEGURANÇA ELETRONICA EIRELI -
ME

Válido

30/06/2021 - 22:49:24 710,00 (proposta) 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Válido

01/07/2021 - 00:38:15 798,00 (proposta) 39.326.153/0001-69 - A C SILVA
COMERCIO DE GENEROS EIRELI

Válido

01/07/2021 - 11:35:14 1.245,00 09.138.830/0001-54 - COSTA SIMAO
LTDA

Válido

01/07/2021 - 11:41:16 702,01 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Válido

01/07/2021 - 11:41:28 1.559,99 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

0060 - MESA EM MDF com acabamento em PVC Material em madeira MDF 25mm em POST FORMING na LINHA 5000
Estrutura em aço em pintura epóxi na cores cinza/bege/marfim MEDIDAS 1,20 cm x 0,60 cm x 0,74 cm
Data Valor CNPJ Situação

28/06/2021 - 14:34:27 400,00 (proposta) 41.201.514/0001-92 - R C CARVALHO
LOBO COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Válido

30/06/2021 - 09:41:26 1.000,00 (proposta) 20.991.432/0001-19 - L CARVALHO
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou conforme solicitado os
documentos solicitados na diligência, sendo que os documentos
solicitados são necessários para atestar a veracidade do atestado de
capacidade técnica apresentada pela empresa, e conforme informado a
não apresentação dos documentos solicitados a empresa seria
INABILITADA. 05/07/2021 10:52:37



A autenticidade do documento pode ser verificada no site http://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 20/09/2021 às 16:54:32.
Código verificador: 13D75D

Página 241 de 423

30/06/2021 - 14:55:34 872,50 (proposta) 34.390.049/0001-10 - SANTANA E
SOUZA DISTRIBUIDORA E
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou conforme solicitado os
documentos solicitados na diligência, sendo que os documentos
solicitados são necessários para atestar a veracidade do atestado de
capacidade técnica apresentada pela empresa, e conforme informado a
não apresentação dos documentos solicitados a empresa seria
INABILITADA. 05/07/2021 09:17:01

30/06/2021 - 15:27:02 700,00 (proposta) 30.317.183/0001-34 - TH COMERCIO
DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A empresa não atendeu o solicitado na Diligência, a
empresa não apresentou contratos e notas fiscais que comprovem a
autenticidade do atestado de capacidade técnica apresentado pela
empresa no processo em tela. 09/07/2021 10:44:33

30/06/2021 - 21:45:54 872,50 (proposta) 27.025.802/0001-02 - MIDIA
SEGURANÇA ELETRONICA EIRELI -
ME

Válido

30/06/2021 - 22:49:24 872,50 (proposta) 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 00:38:23 849,00 (proposta) 39.326.153/0001-69 - A C SILVA
COMERCIO DE GENEROS EIRELI

Válido

01/07/2021 - 11:31:19 800,00 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 11:33:11 340,00 30.317.183/0001-34 - TH COMERCIO
DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A empresa não atendeu o solicitado na Diligência, a
empresa não apresentou contratos e notas fiscais que comprovem a
autenticidade do atestado de capacidade técnica apresentado pela
empresa no processo em tela. 09/07/2021 10:44:33

01/07/2021 - 11:34:26 339,00 39.326.153/0001-69 - A C SILVA
COMERCIO DE GENEROS EIRELI

Válido

01/07/2021 - 11:34:50 338,00 41.201.514/0001-92 - R C CARVALHO
LOBO COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Válido

01/07/2021 - 11:37:19 335,00 39.326.153/0001-69 - A C SILVA
COMERCIO DE GENEROS EIRELI

Válido

01/07/2021 - 11:37:39 390,00 34.390.049/0001-10 - SANTANA E
SOUZA DISTRIBUIDORA E
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou conforme solicitado os
documentos solicitados na diligência, sendo que os documentos
solicitados são necessários para atestar a veracidade do atestado de
capacidade técnica apresentada pela empresa, e conforme informado a
não apresentação dos documentos solicitados a empresa seria
INABILITADA. 05/07/2021 09:17:01

01/07/2021 - 11:37:51 334,00 41.201.514/0001-92 - R C CARVALHO
LOBO COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Válido

0061 - MESA EM L C/ 02 GAVETAS com acabamento em PVC Material em madeira MDF 25mm em POST FORMING na LINHA
5000 Estrutura em aço em pintura epóxi na cores cinza/bege/marfim MEDIDAS cm 74 cm x 180 cm x 180 cm
Data Valor CNPJ Situação

25/06/2021 - 15:14:46 3.000,00 (proposta) 20.991.432/0001-19 - L CARVALHO
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou conforme solicitado os
documentos solicitados na diligência, sendo que os documentos
solicitados são necessários para atestar a veracidade do atestado de
capacidade técnica apresentada pela empresa, e conforme informado a
não apresentação dos documentos solicitados a empresa seria
INABILITADA. 05/07/2021 10:52:37

28/06/2021 - 14:35:20 600,00 (proposta) 41.201.514/0001-92 - R C CARVALHO
LOBO COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Válido

30/06/2021 - 14:56:15 1.030,00 (proposta) 34.390.049/0001-10 - SANTANA E
SOUZA DISTRIBUIDORA E
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou conforme solicitado os
documentos solicitados na diligência, sendo que os documentos
solicitados são necessários para atestar a veracidade do atestado de
capacidade técnica apresentada pela empresa, e conforme informado a
não apresentação dos documentos solicitados a empresa seria
INABILITADA. 05/07/2021 09:17:01

30/06/2021 - 15:28:08 1.000,00 (proposta) 30.317.183/0001-34 - TH COMERCIO
DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A empresa não atendeu o solicitado na Diligência, a
empresa não apresentou contratos e notas fiscais que comprovem a
autenticidade do atestado de capacidade técnica apresentado pela
empresa no processo em tela. 09/07/2021 10:44:33

30/06/2021 - 21:46:33 1.030,00 (proposta) 27.025.802/0001-02 - MIDIA
SEGURANÇA ELETRONICA EIRELI -
ME

Válido
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30/06/2021 - 22:49:24 10.300,00 (proposta) 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 00:40:36 1.000,00 (proposta) 39.326.153/0001-69 - A C SILVA
COMERCIO DE GENEROS EIRELI

Válido

01/07/2021 - 11:31:31 800,00 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 11:33:29 550,00 30.317.183/0001-34 - TH COMERCIO
DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A empresa não atendeu o solicitado na Diligência, a
empresa não apresentou contratos e notas fiscais que comprovem a
autenticidade do atestado de capacidade técnica apresentado pela
empresa no processo em tela. 09/07/2021 10:44:33

01/07/2021 - 11:34:38 549,00 39.326.153/0001-69 - A C SILVA
COMERCIO DE GENEROS EIRELI

Válido

01/07/2021 - 11:35:00 548,00 41.201.514/0001-92 - R C CARVALHO
LOBO COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Válido

01/07/2021 - 11:35:44 450,00 30.317.183/0001-34 - TH COMERCIO
DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A empresa não atendeu o solicitado na Diligência, a
empresa não apresentou contratos e notas fiscais que comprovem a
autenticidade do atestado de capacidade técnica apresentado pela
empresa no processo em tela. 09/07/2021 10:44:33

01/07/2021 - 11:36:30 449,00 41.201.514/0001-92 - R C CARVALHO
LOBO COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Válido

01/07/2021 - 11:38:14 750,00 34.390.049/0001-10 - SANTANA E
SOUZA DISTRIBUIDORA E
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou conforme solicitado os
documentos solicitados na diligência, sendo que os documentos
solicitados são necessários para atestar a veracidade do atestado de
capacidade técnica apresentada pela empresa, e conforme informado a
não apresentação dos documentos solicitados a empresa seria
INABILITADA. 05/07/2021 09:17:01

0062 - MESA INOX TIPO PARA PANIFICAÇÃO dimensão do produto ( a x l x p ) 90x200x70cm
Data Valor CNPJ Situação

30/06/2021 - 14:12:04 3.430,00 (proposta) 09.138.830/0001-54 - COSTA SIMAO
LTDA

Válido

30/06/2021 - 14:59:09 3.197,00 (proposta) 34.390.049/0001-10 - SANTANA E
SOUZA DISTRIBUIDORA E
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou conforme solicitado os
documentos solicitados na diligência, sendo que os documentos
solicitados são necessários para atestar a veracidade do atestado de
capacidade técnica apresentada pela empresa, e conforme informado a
não apresentação dos documentos solicitados a empresa seria
INABILITADA. 05/07/2021 09:17:01

30/06/2021 - 21:47:16 3.197,00 (proposta) 27.025.802/0001-02 - MIDIA
SEGURANÇA ELETRONICA EIRELI -
ME

Válido

30/06/2021 - 22:49:24 3.197,00 (proposta) 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 00:40:42 3.180,00 (proposta) 39.326.153/0001-69 - A C SILVA
COMERCIO DE GENEROS EIRELI

Válido
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01/07/2021 - 11:31:32 3.175,57 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 11:34:43 3.175,00 39.326.153/0001-69 - A C SILVA
COMERCIO DE GENEROS EIRELI

Válido

01/07/2021 - 11:34:47 3.170,03 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 11:35:54 3.170,00 09.138.830/0001-54 - COSTA SIMAO
LTDA

Válido

01/07/2021 - 11:35:57 3.169,41 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 11:37:54 3.150,00 39.326.153/0001-69 - A C SILVA
COMERCIO DE GENEROS EIRELI

Válido

01/07/2021 - 11:37:58 3.149,86 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 11:39:10 3.149,00 34.390.049/0001-10 - SANTANA E
SOUZA DISTRIBUIDORA E
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou conforme solicitado os
documentos solicitados na diligência, sendo que os documentos
solicitados são necessários para atestar a veracidade do atestado de
capacidade técnica apresentada pela empresa, e conforme informado a
não apresentação dos documentos solicitados a empresa seria
INABILITADA. 05/07/2021 09:17:01

01/07/2021 - 11:39:14 3.148,35 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 11:41:17 3.100,00 09.138.830/0001-54 - COSTA SIMAO
LTDA

Válido
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01/07/2021 - 11:41:20 3.097,04 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 11:41:35 3.000,00 09.138.830/0001-54 - COSTA SIMAO
LTDA

Válido

01/07/2021 - 11:41:39 2.997,83 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 11:41:48 2.900,00 39.326.153/0001-69 - A C SILVA
COMERCIO DE GENEROS EIRELI

Válido

01/07/2021 - 11:41:52 2.890,97 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 11:42:00 2.800,00 39.326.153/0001-69 - A C SILVA
COMERCIO DE GENEROS EIRELI

Válido

01/07/2021 - 11:42:04 2.799,90 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 11:42:08 2.890,00 09.138.830/0001-54 - COSTA SIMAO
LTDA

Válido

01/07/2021 - 11:42:37 2.700,00 39.326.153/0001-69 - A C SILVA
COMERCIO DE GENEROS EIRELI

Válido

01/07/2021 - 11:42:40 2.696,31 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 11:42:52 2.600,00 39.326.153/0001-69 - A C SILVA
COMERCIO DE GENEROS EIRELI

Válido
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01/07/2021 - 11:42:56 2.591,62 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 11:43:02 2.500,00 39.326.153/0001-69 - A C SILVA
COMERCIO DE GENEROS EIRELI

Válido

01/07/2021 - 11:43:06 2.494,93 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 11:43:32 2.400,00 09.138.830/0001-54 - COSTA SIMAO
LTDA

Válido

01/07/2021 - 11:43:35 2.393,83 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 11:43:44 2.300,00 39.326.153/0001-69 - A C SILVA
COMERCIO DE GENEROS EIRELI

Válido

01/07/2021 - 11:43:47 2.295,28 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 11:43:59 2.000,00 39.326.153/0001-69 - A C SILVA
COMERCIO DE GENEROS EIRELI

Válido

01/07/2021 - 11:44:02 2.100,00 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

0063 - MESA PLÁSTICA QUADRADA EM POLIPROPILENO BRANCA
Data Valor CNPJ Situação

24/06/2021 - 10:49:39 179,80 (proposta) 41.722.633/0001-90 - HIGOR MARTINS
PEGORARO 07700858730

Cancelado - A empresa não atendeu o solicitado na Diligência, a
empresa não apresentou contratos e notas fiscais que comprovem a
autenticidade do atestado de capacidade técnica apresentado pela
empresa no processo em tela. 09/07/2021 10:28:34

30/06/2021 - 14:12:57 230,00 (proposta) 09.138.830/0001-54 - COSTA SIMAO
LTDA

Válido
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30/06/2021 - 14:59:59 86,00 (proposta) 34.390.049/0001-10 - SANTANA E
SOUZA DISTRIBUIDORA E
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou conforme solicitado os
documentos solicitados na diligência, sendo que os documentos
solicitados são necessários para atestar a veracidade do atestado de
capacidade técnica apresentada pela empresa, e conforme informado a
não apresentação dos documentos solicitados a empresa seria
INABILITADA. 05/07/2021 09:17:01

30/06/2021 - 15:29:04 200,00 (proposta) 30.317.183/0001-34 - TH COMERCIO
DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A empresa não atendeu o solicitado na Diligência, a
empresa não apresentou contratos e notas fiscais que comprovem a
autenticidade do atestado de capacidade técnica apresentado pela
empresa no processo em tela. 09/07/2021 10:44:33

30/06/2021 - 18:02:22 140,00 (proposta) 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

30/06/2021 - 21:23:06 87,36 (proposta) 01.580.769/0001-99 - Bom Bons e
Descartáveis Eireli

Válido

30/06/2021 - 22:49:24 86,00 (proposta) 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Válido

01/07/2021 - 00:40:50 86,00 (proposta) 39.326.153/0001-69 - A C SILVA
COMERCIO DE GENEROS EIRELI

Válido

01/07/2021 - 11:31:39 77,81 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Válido

01/07/2021 - 11:31:48 77,80 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:31:52 72,18 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Válido

01/07/2021 - 11:32:44 72,00 01.580.769/0001-99 - Bom Bons e
Descartáveis Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:32:48 67,30 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Válido

01/07/2021 - 11:33:35 77,00 30.317.183/0001-34 - TH COMERCIO
DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A empresa não atendeu o solicitado na Diligência, a
empresa não apresentou contratos e notas fiscais que comprovem a
autenticidade do atestado de capacidade técnica apresentado pela
empresa no processo em tela. 09/07/2021 10:44:33

01/07/2021 - 11:33:48 76,99 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:35:55 89,90 41.722.633/0001-90 - HIGOR MARTINS
PEGORARO 07700858730

Cancelado - A empresa não atendeu o solicitado na Diligência, a
empresa não apresentou contratos e notas fiscais que comprovem a
autenticidade do atestado de capacidade técnica apresentado pela
empresa no processo em tela. 09/07/2021 10:28:34

01/07/2021 - 11:36:22 199,90 09.138.830/0001-54 - COSTA SIMAO
LTDA

Válido

01/07/2021 - 11:40:03 80,00 34.390.049/0001-10 - SANTANA E
SOUZA DISTRIBUIDORA E
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou conforme solicitado os
documentos solicitados na diligência, sendo que os documentos
solicitados são necessários para atestar a veracidade do atestado de
capacidade técnica apresentada pela empresa, e conforme informado a
não apresentação dos documentos solicitados a empresa seria
INABILITADA. 05/07/2021 09:17:01

0064 - MESA PARA REFEITÓRIO COM 8 LUGARES
Data Valor CNPJ Situação

28/06/2021 - 14:37:22 1.800,00 (proposta) 41.201.514/0001-92 - R C CARVALHO
LOBO COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Válido

30/06/2021 - 09:42:39 2.000,00 (proposta) 20.991.432/0001-19 - L CARVALHO
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou conforme solicitado os
documentos solicitados na diligência, sendo que os documentos
solicitados são necessários para atestar a veracidade do atestado de
capacidade técnica apresentada pela empresa, e conforme informado a
não apresentação dos documentos solicitados a empresa seria
INABILITADA. 05/07/2021 10:52:37

30/06/2021 - 15:00:31 1.785,00 (proposta) 34.390.049/0001-10 - SANTANA E
SOUZA DISTRIBUIDORA E
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou conforme solicitado os
documentos solicitados na diligência, sendo que os documentos
solicitados são necessários para atestar a veracidade do atestado de
capacidade técnica apresentada pela empresa, e conforme informado a
não apresentação dos documentos solicitados a empresa seria
INABILITADA. 05/07/2021 09:17:01

30/06/2021 - 15:30:38 2.500,00 (proposta) 30.317.183/0001-34 - TH COMERCIO
DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A empresa não atendeu o solicitado na Diligência, a
empresa não apresentou contratos e notas fiscais que comprovem a
autenticidade do atestado de capacidade técnica apresentado pela
empresa no processo em tela. 09/07/2021 10:44:33

30/06/2021 - 21:47:53 1.785,00 (proposta) 27.025.802/0001-02 - MIDIA
SEGURANÇA ELETRONICA EIRELI -
ME

Válido
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30/06/2021 - 22:49:23 1.785,00 (proposta) 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 00:40:59 1.760,00 (proposta) 39.326.153/0001-69 - A C SILVA
COMERCIO DE GENEROS EIRELI

Válido

01/07/2021 - 11:31:46 1.759,94 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 11:32:13 1.759,00 41.201.514/0001-92 - R C CARVALHO
LOBO COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Válido

01/07/2021 - 11:32:17 1.749,34 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 11:33:47 1.700,00 30.317.183/0001-34 - TH COMERCIO
DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A empresa não atendeu o solicitado na Diligência, a
empresa não apresentou contratos e notas fiscais que comprovem a
autenticidade do atestado de capacidade técnica apresentado pela
empresa no processo em tela. 09/07/2021 10:44:33

01/07/2021 - 11:33:50 1.693,90 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 11:34:52 1.690,00 20.991.432/0001-19 - L CARVALHO
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou conforme solicitado os
documentos solicitados na diligência, sendo que os documentos
solicitados são necessários para atestar a veracidade do atestado de
capacidade técnica apresentada pela empresa, e conforme informado a
não apresentação dos documentos solicitados a empresa seria
INABILITADA. 05/07/2021 10:52:37

01/07/2021 - 11:34:57 1.685,31 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 11:35:01 1.689,00 39.326.153/0001-69 - A C SILVA
COMERCIO DE GENEROS EIRELI

Válido

01/07/2021 - 11:35:14 1.684,00 41.201.514/0001-92 - R C CARVALHO
LOBO COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Válido



A autenticidade do documento pode ser verificada no site http://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 20/09/2021 às 16:54:32.
Código verificador: 13D75D

Página 248 de 423

01/07/2021 - 11:35:17 1.674,56 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 11:35:54 1.500,00 30.317.183/0001-34 - TH COMERCIO
DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A empresa não atendeu o solicitado na Diligência, a
empresa não apresentou contratos e notas fiscais que comprovem a
autenticidade do atestado de capacidade técnica apresentado pela
empresa no processo em tela. 09/07/2021 10:44:33

01/07/2021 - 11:36:31 1.499,00 20.991.432/0001-19 - L CARVALHO
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou conforme solicitado os
documentos solicitados na diligência, sendo que os documentos
solicitados são necessários para atestar a veracidade do atestado de
capacidade técnica apresentada pela empresa, e conforme informado a
não apresentação dos documentos solicitados a empresa seria
INABILITADA. 05/07/2021 10:52:37

01/07/2021 - 11:37:01 1.498,00 39.326.153/0001-69 - A C SILVA
COMERCIO DE GENEROS EIRELI

Válido

01/07/2021 - 11:37:05 1.450,00 30.317.183/0001-34 - TH COMERCIO
DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A empresa não atendeu o solicitado na Diligência, a
empresa não apresentou contratos e notas fiscais que comprovem a
autenticidade do atestado de capacidade técnica apresentado pela
empresa no processo em tela. 09/07/2021 10:44:33

01/07/2021 - 11:37:21 1.497,00 41.201.514/0001-92 - R C CARVALHO
LOBO COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Válido

01/07/2021 - 11:37:38 1.449,00 20.991.432/0001-19 - L CARVALHO
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou conforme solicitado os
documentos solicitados na diligência, sendo que os documentos
solicitados são necessários para atestar a veracidade do atestado de
capacidade técnica apresentada pela empresa, e conforme informado a
não apresentação dos documentos solicitados a empresa seria
INABILITADA. 05/07/2021 10:52:37

01/07/2021 - 11:38:01 1.445,00 41.201.514/0001-92 - R C CARVALHO
LOBO COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Válido

01/07/2021 - 11:38:05 1.440,00 39.326.153/0001-69 - A C SILVA
COMERCIO DE GENEROS EIRELI

Válido

01/07/2021 - 11:38:16 1.400,00 30.317.183/0001-34 - TH COMERCIO
DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A empresa não atendeu o solicitado na Diligência, a
empresa não apresentou contratos e notas fiscais que comprovem a
autenticidade do atestado de capacidade técnica apresentado pela
empresa no processo em tela. 09/07/2021 10:44:33

01/07/2021 - 11:38:50 1.399,00 41.201.514/0001-92 - R C CARVALHO
LOBO COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Válido

01/07/2021 - 11:39:06 1.398,00 20.991.432/0001-19 - L CARVALHO
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou conforme solicitado os
documentos solicitados na diligência, sendo que os documentos
solicitados são necessários para atestar a veracidade do atestado de
capacidade técnica apresentada pela empresa, e conforme informado a
não apresentação dos documentos solicitados a empresa seria
INABILITADA. 05/07/2021 10:52:37

01/07/2021 - 11:39:32 1.397,00 41.201.514/0001-92 - R C CARVALHO
LOBO COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Válido

01/07/2021 - 11:39:39 1.200,00 30.317.183/0001-34 - TH COMERCIO
DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A empresa não atendeu o solicitado na Diligência, a
empresa não apresentou contratos e notas fiscais que comprovem a
autenticidade do atestado de capacidade técnica apresentado pela
empresa no processo em tela. 09/07/2021 10:44:33

01/07/2021 - 11:40:36 1.199,00 20.991.432/0001-19 - L CARVALHO
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou conforme solicitado os
documentos solicitados na diligência, sendo que os documentos
solicitados são necessários para atestar a veracidade do atestado de
capacidade técnica apresentada pela empresa, e conforme informado a
não apresentação dos documentos solicitados a empresa seria
INABILITADA. 05/07/2021 10:52:37

01/07/2021 - 11:41:04 1.190,00 34.390.049/0001-10 - SANTANA E
SOUZA DISTRIBUIDORA E
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou conforme solicitado os
documentos solicitados na diligência, sendo que os documentos
solicitados são necessários para atestar a veracidade do atestado de
capacidade técnica apresentada pela empresa, e conforme informado a
não apresentação dos documentos solicitados a empresa seria
INABILITADA. 05/07/2021 09:17:01

01/07/2021 - 11:41:56 1.180,00 39.326.153/0001-69 - A C SILVA
COMERCIO DE GENEROS EIRELI

Válido

01/07/2021 - 11:42:27 1.100,00 30.317.183/0001-34 - TH COMERCIO
DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A empresa não atendeu o solicitado na Diligência, a
empresa não apresentou contratos e notas fiscais que comprovem a
autenticidade do atestado de capacidade técnica apresentado pela
empresa no processo em tela. 09/07/2021 10:44:33

01/07/2021 - 11:42:41 1.000,00 39.326.153/0001-69 - A C SILVA
COMERCIO DE GENEROS EIRELI

Válido

01/07/2021 - 11:42:53 1.099,00 34.390.049/0001-10 - SANTANA E
SOUZA DISTRIBUIDORA E
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou conforme solicitado os
documentos solicitados na diligência, sendo que os documentos
solicitados são necessários para atestar a veracidade do atestado de
capacidade técnica apresentada pela empresa, e conforme informado a
não apresentação dos documentos solicitados a empresa seria
INABILITADA. 05/07/2021 09:17:01
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01/07/2021 - 11:43:05 999,99 20.991.432/0001-19 - L CARVALHO
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou conforme solicitado os
documentos solicitados na diligência, sendo que os documentos
solicitados são necessários para atestar a veracidade do atestado de
capacidade técnica apresentada pela empresa, e conforme informado a
não apresentação dos documentos solicitados a empresa seria
INABILITADA. 05/07/2021 10:52:37

01/07/2021 - 11:43:22 999,00 30.317.183/0001-34 - TH COMERCIO
DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A empresa não atendeu o solicitado na Diligência, a
empresa não apresentou contratos e notas fiscais que comprovem a
autenticidade do atestado de capacidade técnica apresentado pela
empresa no processo em tela. 09/07/2021 10:44:33

01/07/2021 - 11:43:36 950,00 39.326.153/0001-69 - A C SILVA
COMERCIO DE GENEROS EIRELI

Válido

01/07/2021 - 11:43:42 998,00 20.991.432/0001-19 - L CARVALHO
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou conforme solicitado os
documentos solicitados na diligência, sendo que os documentos
solicitados são necessários para atestar a veracidade do atestado de
capacidade técnica apresentada pela empresa, e conforme informado a
não apresentação dos documentos solicitados a empresa seria
INABILITADA. 05/07/2021 10:52:37

01/07/2021 - 11:43:56 949,00 20.991.432/0001-19 - L CARVALHO
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou conforme solicitado os
documentos solicitados na diligência, sendo que os documentos
solicitados são necessários para atestar a veracidade do atestado de
capacidade técnica apresentada pela empresa, e conforme informado a
não apresentação dos documentos solicitados a empresa seria
INABILITADA. 05/07/2021 10:52:37

01/07/2021 - 11:44:12 900,00 39.326.153/0001-69 - A C SILVA
COMERCIO DE GENEROS EIRELI

Válido

01/07/2021 - 11:44:46 899,00 30.317.183/0001-34 - TH COMERCIO
DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A empresa não atendeu o solicitado na Diligência, a
empresa não apresentou contratos e notas fiscais que comprovem a
autenticidade do atestado de capacidade técnica apresentado pela
empresa no processo em tela. 09/07/2021 10:44:33

01/07/2021 - 11:44:55 890,00 39.326.153/0001-69 - A C SILVA
COMERCIO DE GENEROS EIRELI

Válido

01/07/2021 - 11:45:15 889,00 20.991.432/0001-19 - L CARVALHO
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou conforme solicitado os
documentos solicitados na diligência, sendo que os documentos
solicitados são necessários para atestar a veracidade do atestado de
capacidade técnica apresentada pela empresa, e conforme informado a
não apresentação dos documentos solicitados a empresa seria
INABILITADA. 05/07/2021 10:52:37

01/07/2021 - 11:45:20 880,00 30.317.183/0001-34 - TH COMERCIO
DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A empresa não atendeu o solicitado na Diligência, a
empresa não apresentou contratos e notas fiscais que comprovem a
autenticidade do atestado de capacidade técnica apresentado pela
empresa no processo em tela. 09/07/2021 10:44:33

01/07/2021 - 11:45:47 879,00 20.991.432/0001-19 - L CARVALHO
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou conforme solicitado os
documentos solicitados na diligência, sendo que os documentos
solicitados são necessários para atestar a veracidade do atestado de
capacidade técnica apresentada pela empresa, e conforme informado a
não apresentação dos documentos solicitados a empresa seria
INABILITADA. 05/07/2021 10:52:37

01/07/2021 - 11:46:03 875,00 39.326.153/0001-69 - A C SILVA
COMERCIO DE GENEROS EIRELI

Válido

01/07/2021 - 11:46:20 874,00 20.991.432/0001-19 - L CARVALHO
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou conforme solicitado os
documentos solicitados na diligência, sendo que os documentos
solicitados são necessários para atestar a veracidade do atestado de
capacidade técnica apresentada pela empresa, e conforme informado a
não apresentação dos documentos solicitados a empresa seria
INABILITADA. 05/07/2021 10:52:37

01/07/2021 - 11:46:31 870,00 30.317.183/0001-34 - TH COMERCIO
DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A empresa não atendeu o solicitado na Diligência, a
empresa não apresentou contratos e notas fiscais que comprovem a
autenticidade do atestado de capacidade técnica apresentado pela
empresa no processo em tela. 09/07/2021 10:44:33

01/07/2021 - 11:47:21 869,00 20.991.432/0001-19 - L CARVALHO
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou conforme solicitado os
documentos solicitados na diligência, sendo que os documentos
solicitados são necessários para atestar a veracidade do atestado de
capacidade técnica apresentada pela empresa, e conforme informado a
não apresentação dos documentos solicitados a empresa seria
INABILITADA. 05/07/2021 10:52:37

01/07/2021 - 11:48:26 865,00 30.317.183/0001-34 - TH COMERCIO
DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A empresa não atendeu o solicitado na Diligência, a
empresa não apresentou contratos e notas fiscais que comprovem a
autenticidade do atestado de capacidade técnica apresentado pela
empresa no processo em tela. 09/07/2021 10:44:33

01/07/2021 - 11:48:47 864,00 20.991.432/0001-19 - L CARVALHO
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou conforme solicitado os
documentos solicitados na diligência, sendo que os documentos
solicitados são necessários para atestar a veracidade do atestado de
capacidade técnica apresentada pela empresa, e conforme informado a
não apresentação dos documentos solicitados a empresa seria
INABILITADA. 05/07/2021 10:52:37

01/07/2021 - 11:48:53 860,00 39.326.153/0001-69 - A C SILVA
COMERCIO DE GENEROS EIRELI

Válido

01/07/2021 - 11:48:57 850,00 30.317.183/0001-34 - TH COMERCIO
DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A empresa não atendeu o solicitado na Diligência, a
empresa não apresentou contratos e notas fiscais que comprovem a
autenticidade do atestado de capacidade técnica apresentado pela
empresa no processo em tela. 09/07/2021 10:44:33

01/07/2021 - 11:49:10 849,99 20.991.432/0001-19 - L CARVALHO
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou conforme solicitado os
documentos solicitados na diligência, sendo que os documentos
solicitados são necessários para atestar a veracidade do atestado de
capacidade técnica apresentada pela empresa, e conforme informado a
não apresentação dos documentos solicitados a empresa seria
INABILITADA. 05/07/2021 10:52:37
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01/07/2021 - 11:49:27 1.600,00 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - 01/07/2021 11:50:47

01/07/2021 - 11:49:56 844,50 39.326.153/0001-69 - A C SILVA
COMERCIO DE GENEROS EIRELI

Válido

01/07/2021 - 11:50:06 840,00 30.317.183/0001-34 - TH COMERCIO
DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A empresa não atendeu o solicitado na Diligência, a
empresa não apresentou contratos e notas fiscais que comprovem a
autenticidade do atestado de capacidade técnica apresentado pela
empresa no processo em tela. 09/07/2021 10:44:33

01/07/2021 - 11:50:28 839,00 20.991.432/0001-19 - L CARVALHO
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou conforme solicitado os
documentos solicitados na diligência, sendo que os documentos
solicitados são necessários para atestar a veracidade do atestado de
capacidade técnica apresentada pela empresa, e conforme informado a
não apresentação dos documentos solicitados a empresa seria
INABILITADA. 05/07/2021 10:52:37

0065 - MULTIPORCESSADOR 7 EM 1 com motor de 650W
Data Valor CNPJ Situação

30/06/2021 - 14:13:58 705,00 (proposta) 09.138.830/0001-54 - COSTA SIMAO
LTDA

Válido

30/06/2021 - 22:49:23 490,00 (proposta) 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Válido

01/07/2021 - 00:41:08 480,00 (proposta) 39.326.153/0001-69 - A C SILVA
COMERCIO DE GENEROS EIRELI

Válido

01/07/2021 - 11:31:47 473,43 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Válido

01/07/2021 - 11:36:39 600,00 09.138.830/0001-54 - COSTA SIMAO
LTDA

Válido

0066 - NOBREAK DE 1200KVA
Data Valor CNPJ Situação

30/06/2021 - 14:14:40 1.386,00 (proposta) 09.138.830/0001-54 - COSTA SIMAO
LTDA

Válido

30/06/2021 - 15:01:18 1.297,00 (proposta) 34.390.049/0001-10 - SANTANA E
SOUZA DISTRIBUIDORA E
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou conforme solicitado os
documentos solicitados na diligência, sendo que os documentos
solicitados são necessários para atestar a veracidade do atestado de
capacidade técnica apresentada pela empresa, e conforme informado a
não apresentação dos documentos solicitados a empresa seria
INABILITADA. 05/07/2021 09:17:01

30/06/2021 - 15:34:45 1.200,00 (proposta) 30.317.183/0001-34 - TH COMERCIO
DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A empresa não atendeu o solicitado na Diligência, a
empresa não apresentou contratos e notas fiscais que comprovem a
autenticidade do atestado de capacidade técnica apresentado pela
empresa no processo em tela. 09/07/2021 10:44:33

30/06/2021 - 18:03:26 1.400,00 (proposta) 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

30/06/2021 - 21:23:36 1.113,60 (proposta) 01.580.769/0001-99 - Bom Bons e
Descartáveis Eireli

Válido

30/06/2021 - 21:50:01 1.297,00 (proposta) 27.025.802/0001-02 - MIDIA
SEGURANÇA ELETRONICA EIRELI -
ME

Válido

30/06/2021 - 22:49:23 1.297,00 (proposta) 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 00:41:32 1.250,00 (proposta) 39.326.153/0001-69 - A C SILVA
COMERCIO DE GENEROS EIRELI

Válido

01/07/2021 - 11:32:19 1.107,46 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 11:32:32 1.107,45 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido



A autenticidade do documento pode ser verificada no site http://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 20/09/2021 às 16:54:32.
Código verificador: 13D75D

Página 251 de 423

01/07/2021 - 11:32:35 1.106,97 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 11:32:52 1.106,96 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:32:56 1.099,91 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 11:33:01 928,00 01.580.769/0001-99 - Bom Bons e
Descartáveis Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:33:06 923,53 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 11:33:12 927,99 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:33:24 923,52 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:33:28 921,31 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 11:33:40 921,30 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:33:44 914,25 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 11:33:54 914,24 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:33:58 1.100,00 30.317.183/0001-34 - TH COMERCIO
DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A empresa não atendeu o solicitado na Diligência, a
empresa não apresentou contratos e notas fiscais que comprovem a
autenticidade do atestado de capacidade técnica apresentado pela
empresa no processo em tela. 09/07/2021 10:44:33
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01/07/2021 - 11:33:58 904,55 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 11:34:14 904,54 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:34:17 897,29 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 11:34:28 897,28 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:34:32 896,29 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 11:34:52 896,28 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:34:57 894,79 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 11:35:04 894,78 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:35:07 894,00 39.326.153/0001-69 - A C SILVA
COMERCIO DE GENEROS EIRELI

Válido

01/07/2021 - 11:35:10 886,64 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 11:35:22 886,63 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido
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01/07/2021 - 11:35:26 880,89 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 11:35:44 880,88 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:35:47 877,97 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 11:36:06 877,96 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:36:09 877,33 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 11:36:26 877,32 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:36:30 867,32 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 11:36:38 867,00 39.326.153/0001-69 - A C SILVA
COMERCIO DE GENEROS EIRELI

Válido

01/07/2021 - 11:36:41 861,44 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 11:36:46 867,31 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:36:58 861,43 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido
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01/07/2021 - 11:37:01 857,57 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 11:37:10 857,56 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:37:13 855,01 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 11:37:20 855,00 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:37:24 848,93 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 11:37:37 848,92 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:37:40 848,35 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 11:37:50 848,34 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:37:54 844,47 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 11:38:06 844,46 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:38:10 835,98 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55
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01/07/2021 - 11:38:16 835,97 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:38:20 827,34 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 11:38:25 820,00 39.326.153/0001-69 - A C SILVA
COMERCIO DE GENEROS EIRELI

Válido

01/07/2021 - 11:38:29 811,80 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 11:38:34 819,99 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:38:38 811,79 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:38:41 809,02 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 11:38:48 809,01 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:38:51 807,99 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 11:38:54 800,00 39.326.153/0001-69 - A C SILVA
COMERCIO DE GENEROS EIRELI

Válido

01/07/2021 - 11:38:57 794,09 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 11:39:06 799,99 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:39:16 794,08 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido
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01/07/2021 - 11:39:20 790,52 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 11:39:30 790,51 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:39:34 782,88 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 11:39:41 782,87 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:39:45 773,63 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 11:40:00 773,62 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:40:04 764,81 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 11:40:12 764,80 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:40:16 764,48 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 11:40:28 764,47 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:40:32 755,68 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55
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01/07/2021 - 11:42:08 750,00 39.326.153/0001-69 - A C SILVA
COMERCIO DE GENEROS EIRELI

Válido

01/07/2021 - 11:42:11 748,61 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 11:42:30 745,00 39.326.153/0001-69 - A C SILVA
COMERCIO DE GENEROS EIRELI

Válido

01/07/2021 - 11:42:33 744,56 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 11:42:45 740,00 39.326.153/0001-69 - A C SILVA
COMERCIO DE GENEROS EIRELI

Válido

01/07/2021 - 11:42:48 732,45 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 11:42:57 730,00 39.326.153/0001-69 - A C SILVA
COMERCIO DE GENEROS EIRELI

Válido

01/07/2021 - 11:43:06 727,80 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 11:43:38 720,00 39.326.153/0001-69 - A C SILVA
COMERCIO DE GENEROS EIRELI

Válido

01/07/2021 - 11:43:42 712,80 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 11:43:51 710,00 39.326.153/0001-69 - A C SILVA
COMERCIO DE GENEROS EIRELI

Válido
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01/07/2021 - 11:43:54 704,92 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 11:44:19 699,00 39.326.153/0001-69 - A C SILVA
COMERCIO DE GENEROS EIRELI

Válido

01/07/2021 - 11:44:22 700,00 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

0067 - NOBREAK DE 1400KVA
Data Valor CNPJ Situação

30/06/2021 - 14:15:18 1.570,00 (proposta) 09.138.830/0001-54 - COSTA SIMAO
LTDA

Válido

30/06/2021 - 15:01:52 1.424,50 (proposta) 34.390.049/0001-10 - SANTANA E
SOUZA DISTRIBUIDORA E
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou conforme solicitado os
documentos solicitados na diligência, sendo que os documentos
solicitados são necessários para atestar a veracidade do atestado de
capacidade técnica apresentada pela empresa, e conforme informado a
não apresentação dos documentos solicitados a empresa seria
INABILITADA. 05/07/2021 09:17:01

30/06/2021 - 15:35:59 1.500,00 (proposta) 30.317.183/0001-34 - TH COMERCIO
DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A empresa não atendeu o solicitado na Diligência, a
empresa não apresentou contratos e notas fiscais que comprovem a
autenticidade do atestado de capacidade técnica apresentado pela
empresa no processo em tela. 09/07/2021 10:44:33

30/06/2021 - 18:03:43 1.400,00 (proposta) 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

30/06/2021 - 21:23:51 1.135,20 (proposta) 01.580.769/0001-99 - Bom Bons e
Descartáveis Eireli

Válido

30/06/2021 - 21:50:57 1.424,50 (proposta) 27.025.802/0001-02 - MIDIA
SEGURANÇA ELETRONICA EIRELI -
ME

Válido

30/06/2021 - 22:49:23 1.424,50 (proposta) 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Válido

01/07/2021 - 00:41:41 1.399,00 (proposta) 39.326.153/0001-69 - A C SILVA
COMERCIO DE GENEROS EIRELI

Válido

01/07/2021 - 11:32:00 1.133,94 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Válido

01/07/2021 - 11:32:12 1.133,93 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:32:15 1.127,97 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Válido

01/07/2021 - 11:32:34 1.127,96 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:32:38 1.126,55 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Válido

01/07/2021 - 11:32:53 1.126,54 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:32:56 1.126,10 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Válido

01/07/2021 - 11:33:12 946,00 01.580.769/0001-99 - Bom Bons e
Descartáveis Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:33:15 940,17 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Válido

01/07/2021 - 11:33:26 940,16 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:33:30 936,14 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Válido

01/07/2021 - 11:33:42 936,13 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:33:48 927,00 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Válido
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01/07/2021 - 11:34:04 926,99 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:34:07 923,55 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Válido

01/07/2021 - 11:34:11 1.300,00 30.317.183/0001-34 - TH COMERCIO
DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A empresa não atendeu o solicitado na Diligência, a
empresa não apresentou contratos e notas fiscais que comprovem a
autenticidade do atestado de capacidade técnica apresentado pela
empresa no processo em tela. 09/07/2021 10:44:33

01/07/2021 - 11:34:29 923,54 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:34:32 915,03 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Válido

01/07/2021 - 11:34:54 915,02 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:34:57 911,82 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Válido

01/07/2021 - 11:35:06 911,81 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:35:10 909,65 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Válido

01/07/2021 - 11:35:14 911,00 39.326.153/0001-69 - A C SILVA
COMERCIO DE GENEROS EIRELI

Válido

01/07/2021 - 11:35:18 909,00 39.326.153/0001-69 - A C SILVA
COMERCIO DE GENEROS EIRELI

Válido

01/07/2021 - 11:35:22 907,67 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Válido

01/07/2021 - 11:35:36 907,66 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:35:39 901,62 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Válido

01/07/2021 - 11:35:46 901,61 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:35:50 894,08 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Válido

01/07/2021 - 11:36:08 894,07 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:36:10 889,39 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Válido

01/07/2021 - 11:36:28 889,38 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:36:31 889,18 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Válido

01/07/2021 - 11:36:43 889,00 39.326.153/0001-69 - A C SILVA
COMERCIO DE GENEROS EIRELI

Válido

01/07/2021 - 11:36:47 880,81 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Válido

01/07/2021 - 11:37:00 880,80 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:37:02 872,64 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Válido

01/07/2021 - 11:37:12 872,63 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:37:15 865,93 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Válido

01/07/2021 - 11:37:18 1.308,00 09.138.830/0001-54 - COSTA SIMAO
LTDA

Válido

01/07/2021 - 11:37:22 865,92 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:37:25 861,26 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Válido

01/07/2021 - 11:37:38 861,25 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:37:41 852,08 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Válido

01/07/2021 - 11:37:52 852,07 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:37:56 851,32 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Válido

01/07/2021 - 11:38:08 851,31 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:38:11 845,08 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Válido

01/07/2021 - 11:38:26 845,07 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido
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01/07/2021 - 11:38:29 835,76 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Válido

01/07/2021 - 11:38:35 830,00 39.326.153/0001-69 - A C SILVA
COMERCIO DE GENEROS EIRELI

Válido

01/07/2021 - 11:38:38 823,82 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Válido

01/07/2021 - 11:38:50 823,81 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:38:53 821,80 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Válido

01/07/2021 - 11:39:09 821,79 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:39:12 817,41 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Válido

01/07/2021 - 11:39:24 817,40 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:39:27 808,35 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Válido

01/07/2021 - 11:39:32 808,34 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:39:35 805,10 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Válido

01/07/2021 - 11:39:52 805,09 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:39:55 796,80 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Válido

01/07/2021 - 11:40:08 796,79 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:40:11 790,85 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Válido

01/07/2021 - 11:40:30 790,84 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:40:34 789,26 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Válido

01/07/2021 - 11:40:42 789,25 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:40:46 783,88 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Válido

01/07/2021 - 11:40:58 783,87 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:41:02 776,11 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Válido

01/07/2021 - 11:41:07 776,10 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:41:10 766,35 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Válido

01/07/2021 - 11:41:24 766,34 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:41:28 756,99 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Válido

0068 - NOBREAK DE 600 VA
Data Valor CNPJ Situação

30/06/2021 - 14:15:57 980,00 (proposta) 09.138.830/0001-54 - COSTA SIMAO
LTDA

Válido

30/06/2021 - 15:36:40 1.000,00 (proposta) 30.317.183/0001-34 - TH COMERCIO
DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A empresa não atendeu o solicitado na Diligência, a
empresa não apresentou contratos e notas fiscais que comprovem a
autenticidade do atestado de capacidade técnica apresentado pela
empresa no processo em tela. 09/07/2021 10:44:33

30/06/2021 - 18:04:11 800,00 (proposta) 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

30/06/2021 - 21:24:03 732,00 (proposta) 01.580.769/0001-99 - Bom Bons e
Descartáveis Eireli

Válido

30/06/2021 - 21:51:33 648,00 (proposta) 27.025.802/0001-02 - MIDIA
SEGURANÇA ELETRONICA EIRELI -
ME

Válido

30/06/2021 - 22:49:23 648,00 (proposta) 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Válido

01/07/2021 - 00:41:48 639,00 (proposta) 39.326.153/0001-69 - A C SILVA
COMERCIO DE GENEROS EIRELI

Válido

01/07/2021 - 11:32:19 637,47 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Válido

01/07/2021 - 11:32:36 637,46 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido
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01/07/2021 - 11:32:39 628,48 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Válido

01/07/2021 - 11:32:56 628,47 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:32:59 622,87 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Válido

01/07/2021 - 11:33:16 622,86 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:33:20 619,22 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Válido

01/07/2021 - 11:33:27 610,00 01.580.769/0001-99 - Bom Bons e
Descartáveis Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:33:30 607,03 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Válido

01/07/2021 - 11:33:34 619,21 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:33:44 607,02 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:33:48 606,34 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Válido

01/07/2021 - 11:34:06 606,33 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:34:09 596,75 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Válido

01/07/2021 - 11:34:20 999,00 30.317.183/0001-34 - TH COMERCIO
DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A empresa não atendeu o solicitado na Diligência, a
empresa não apresentou contratos e notas fiscais que comprovem a
autenticidade do atestado de capacidade técnica apresentado pela
empresa no processo em tela. 09/07/2021 10:44:33

01/07/2021 - 11:34:32 596,74 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:34:36 589,44 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Válido

01/07/2021 - 11:34:56 589,43 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:34:59 580,02 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Válido

01/07/2021 - 11:35:16 580,01 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:35:19 574,99 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Válido

01/07/2021 - 11:35:22 579,00 39.326.153/0001-69 - A C SILVA
COMERCIO DE GENEROS EIRELI

Válido

01/07/2021 - 11:35:27 574,00 39.326.153/0001-69 - A C SILVA
COMERCIO DE GENEROS EIRELI

Válido

01/07/2021 - 11:35:31 566,94 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Válido

01/07/2021 - 11:35:38 574,98 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:35:48 566,93 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:35:52 559,51 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Válido

01/07/2021 - 11:36:10 559,50 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:36:14 555,46 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Válido

01/07/2021 - 11:36:30 555,45 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:36:33 547,69 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Válido

01/07/2021 - 11:36:46 547,00 39.326.153/0001-69 - A C SILVA
COMERCIO DE GENEROS EIRELI

Válido

01/07/2021 - 11:36:49 546,63 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Válido

01/07/2021 - 11:37:01 546,99 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:37:14 546,62 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:37:18 542,37 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Válido

01/07/2021 - 11:37:28 542,36 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:37:32 539,86 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Válido
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01/07/2021 - 11:37:44 539,85 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:37:48 537,42 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Válido

01/07/2021 - 11:38:10 537,41 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:38:13 533,41 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Válido

01/07/2021 - 11:38:28 533,40 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:38:31 530,90 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Válido

01/07/2021 - 11:38:40 510,00 39.326.153/0001-69 - A C SILVA
COMERCIO DE GENEROS EIRELI

Válido

01/07/2021 - 11:38:44 509,75 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Válido

01/07/2021 - 11:38:52 509,99 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:39:00 509,74 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:39:03 509,39 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Válido

01/07/2021 - 11:39:18 509,38 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:39:22 502,58 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Válido

01/07/2021 - 11:39:34 502,57 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:39:37 499,84 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Válido

01/07/2021 - 11:39:54 499,83 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:39:57 496,65 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Válido

01/07/2021 - 11:40:10 496,64 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:40:13 489,59 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Válido

01/07/2021 - 11:40:22 489,58 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:40:25 488,35 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Válido

0069 - NOBREAK DE 700 VA
Data Valor CNPJ Situação

30/06/2021 - 14:16:29 1.100,00 (proposta) 09.138.830/0001-54 - COSTA SIMAO
LTDA

Válido

30/06/2021 - 15:37:22 1.000,00 (proposta) 30.317.183/0001-34 - TH COMERCIO
DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A empresa não atendeu o solicitado na Diligência, a
empresa não apresentou contratos e notas fiscais que comprovem a
autenticidade do atestado de capacidade técnica apresentado pela
empresa no processo em tela. 09/07/2021 10:44:33

30/06/2021 - 18:04:31 1.000,00 (proposta) 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

30/06/2021 - 21:24:18 838,80 (proposta) 01.580.769/0001-99 - Bom Bons e
Descartáveis Eireli

Válido

30/06/2021 - 21:52:15 749,50 (proposta) 27.025.802/0001-02 - MIDIA
SEGURANÇA ELETRONICA EIRELI -
ME

Válido

30/06/2021 - 22:49:23 749,50 (proposta) 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Válido

01/07/2021 - 00:41:55 729,00 (proposta) 39.326.153/0001-69 - A C SILVA
COMERCIO DE GENEROS EIRELI

Válido

01/07/2021 - 11:32:21 722,79 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Válido

01/07/2021 - 11:32:38 722,78 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:32:41 718,14 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Válido

01/07/2021 - 11:32:57 718,13 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:33:01 711,06 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Válido

01/07/2021 - 11:33:18 711,05 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido
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01/07/2021 - 11:33:21 710,79 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Válido

01/07/2021 - 11:33:36 710,78 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:33:39 706,35 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Válido

01/07/2021 - 11:33:46 699,00 01.580.769/0001-99 - Bom Bons e
Descartáveis Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:33:50 696,33 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Válido

01/07/2021 - 11:33:56 706,34 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:34:08 696,32 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:34:11 693,40 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Válido

01/07/2021 - 11:34:26 999,00 30.317.183/0001-34 - TH COMERCIO
DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A empresa não atendeu o solicitado na Diligência, a
empresa não apresentou contratos e notas fiscais que comprovem a
autenticidade do atestado de capacidade técnica apresentado pela
empresa no processo em tela. 09/07/2021 10:44:33

01/07/2021 - 11:34:34 693,39 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:34:37 687,09 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Válido

01/07/2021 - 11:34:58 687,08 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:35:01 678,80 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Válido

01/07/2021 - 11:35:28 678,79 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:35:31 674,10 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Válido

01/07/2021 - 11:35:50 674,09 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:35:53 670,15 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Válido

01/07/2021 - 11:36:12 670,14 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:36:16 662,98 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Válido

01/07/2021 - 11:36:40 662,97 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:36:43 655,94 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Válido

01/07/2021 - 11:36:52 654,00 39.326.153/0001-69 - A C SILVA
COMERCIO DE GENEROS EIRELI

Válido

01/07/2021 - 11:36:56 644,36 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Válido

01/07/2021 - 11:37:04 655,93 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:37:16 644,35 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:37:20 635,99 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Válido

01/07/2021 - 11:37:30 635,98 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:37:34 633,25 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Válido

01/07/2021 - 11:37:46 633,24 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:37:50 624,76 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Válido

01/07/2021 - 11:38:05 800,00 09.138.830/0001-54 - COSTA SIMAO
LTDA

Válido

01/07/2021 - 11:38:12 624,75 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:38:16 622,81 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Válido

01/07/2021 - 11:38:30 622,80 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:38:33 616,44 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Válido

01/07/2021 - 11:38:44 600,00 39.326.153/0001-69 - A C SILVA
COMERCIO DE GENEROS EIRELI

Válido
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01/07/2021 - 11:38:48 598,15 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Válido

01/07/2021 - 11:38:54 616,43 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:39:02 598,14 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:39:05 590,53 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Válido

01/07/2021 - 11:39:20 590,52 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:39:23 586,74 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Válido

01/07/2021 - 11:39:36 586,73 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:39:40 583,88 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Válido

01/07/2021 - 11:39:57 583,87 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:40:01 583,00 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Válido

01/07/2021 - 11:40:16 582,99 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:40:20 577,82 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Válido

01/07/2021 - 11:40:32 577,81 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:40:35 571,21 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Válido

01/07/2021 - 11:40:44 571,20 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:40:48 564,45 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Válido

01/07/2021 - 11:40:58 564,44 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:41:02 555,57 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Válido

01/07/2021 - 11:41:08 555,56 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:41:12 552,32 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Válido

01/07/2021 - 11:41:26 552,31 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:41:30 545,49 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Válido

01/07/2021 - 11:41:34 545,48 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:41:37 543,91 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Válido

01/07/2021 - 11:41:47 543,90 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:41:50 537,25 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Válido

01/07/2021 - 11:41:58 537,24 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:42:02 528,26 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Válido

01/07/2021 - 11:42:11 528,25 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:42:14 520,22 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Válido

01/07/2021 - 11:42:18 520,21 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:42:21 513,89 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Válido

01/07/2021 - 11:42:27 513,88 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:42:31 508,53 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Válido

0070 - NOTEBOOK, PROCESSADOR NO MINIMO INTEL CORE I3
Data Valor CNPJ Situação
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30/06/2021 - 10:43:39 4.000,00 (proposta) 41.011.821/0001-00 - TECHNO
IMPORTACAO E EXPORTACAO DE
ELETRONICOS LTDA

Válido

30/06/2021 - 14:17:12 4.250,00 (proposta) 09.138.830/0001-54 - COSTA SIMAO
LTDA

Válido

30/06/2021 - 15:02:29 3.802,00 (proposta) 34.390.049/0001-10 - SANTANA E
SOUZA DISTRIBUIDORA E
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou conforme solicitado os
documentos solicitados na diligência, sendo que os documentos
solicitados são necessários para atestar a veracidade do atestado de
capacidade técnica apresentada pela empresa, e conforme informado a
não apresentação dos documentos solicitados a empresa seria
INABILITADA. 05/07/2021 09:17:01

30/06/2021 - 15:38:55 5.000,00 (proposta) 30.317.183/0001-34 - TH COMERCIO
DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A empresa não atendeu o solicitado na Diligência, a
empresa não apresentou contratos e notas fiscais que comprovem a
autenticidade do atestado de capacidade técnica apresentado pela
empresa no processo em tela. 09/07/2021 10:44:33

30/06/2021 - 15:41:04 4.800,00 (proposta) 37.090.234/0001-87 - TIAGO
PIZZATTO

Válido

30/06/2021 - 21:24:39 4.092,00 (proposta) 01.580.769/0001-99 - Bom Bons e
Descartáveis Eireli

Válido

30/06/2021 - 21:53:01 3.802,00 (proposta) 27.025.802/0001-02 - MIDIA
SEGURANÇA ELETRONICA EIRELI -
ME

Válido

30/06/2021 - 22:49:23 3.802,00 (proposta) 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Válido

01/07/2021 - 00:42:04 3.780,00 (proposta) 39.326.153/0001-69 - A C SILVA
COMERCIO DE GENEROS EIRELI

Válido

01/07/2021 - 11:32:22 3.771,68 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Válido

01/07/2021 - 11:33:59 3.410,00 01.580.769/0001-99 - Bom Bons e
Descartáveis Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:34:02 3.407,77 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Válido

01/07/2021 - 11:36:03 4.400,00 30.317.183/0001-34 - TH COMERCIO
DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A empresa não atendeu o solicitado na Diligência, a
empresa não apresentou contratos e notas fiscais que comprovem a
autenticidade do atestado de capacidade técnica apresentado pela
empresa no processo em tela. 09/07/2021 10:44:33

01/07/2021 - 11:38:24 4.200,00 09.138.830/0001-54 - COSTA SIMAO
LTDA

Válido

01/07/2021 - 11:40:43 3.400,00 01.580.769/0001-99 - Bom Bons e
Descartáveis Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:40:46 3.392,35 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Válido

01/07/2021 - 11:42:39 3.390,00 01.580.769/0001-99 - Bom Bons e
Descartáveis Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:42:42 3.389,56 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Válido

01/07/2021 - 11:43:34 3.385,00 01.580.769/0001-99 - Bom Bons e
Descartáveis Eireli

Cancelado - 01/07/2021 11:45:13

01/07/2021 - 11:43:38 3.383,59 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Válido

01/07/2021 - 11:43:48 3.700,00 34.390.049/0001-10 - SANTANA E
SOUZA DISTRIBUIDORA E
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou conforme solicitado os
documentos solicitados na diligência, sendo que os documentos
solicitados são necessários para atestar a veracidade do atestado de
capacidade técnica apresentada pela empresa, e conforme informado a
não apresentação dos documentos solicitados a empresa seria
INABILITADA. 05/07/2021 09:17:01

01/07/2021 - 11:44:04 3.360,00 37.090.234/0001-87 - TIAGO
PIZZATTO

Válido

01/07/2021 - 11:44:09 3.354,78 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Válido

01/07/2021 - 11:44:39 3.699,00 39.326.153/0001-69 - A C SILVA
COMERCIO DE GENEROS EIRELI

Válido

01/07/2021 - 11:45:13 3.350,00 01.580.769/0001-99 - Bom Bons e
Descartáveis Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:45:16 3.348,03 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Válido

0071 - PROJETOR MULTIMÍDIA (DATA SHOW)
Data Valor CNPJ Situação

30/06/2021 - 14:17:59 4.950,00 (proposta) 09.138.830/0001-54 - COSTA SIMAO
LTDA

Válido

30/06/2021 - 15:03:14 3.850,00 (proposta) 34.390.049/0001-10 - SANTANA E
SOUZA DISTRIBUIDORA E
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou conforme solicitado os
documentos solicitados na diligência, sendo que os documentos
solicitados são necessários para atestar a veracidade do atestado de
capacidade técnica apresentada pela empresa, e conforme informado a
não apresentação dos documentos solicitados a empresa seria
INABILITADA. 05/07/2021 09:17:01
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30/06/2021 - 21:25:10 3.360,00 (proposta) 01.580.769/0001-99 - Bom Bons e
Descartáveis Eireli

Válido

30/06/2021 - 21:53:45 3.850,00 (proposta) 27.025.802/0001-02 - MIDIA
SEGURANÇA ELETRONICA EIRELI -
ME

Válido

30/06/2021 - 22:49:23 3.850,00 (proposta) 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 00:44:46 3.830,00 (proposta) 39.326.153/0001-69 - A C SILVA
COMERCIO DE GENEROS EIRELI

Válido

01/07/2021 - 11:52:50 3.358,14 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 11:53:28 3.300,00 34.390.049/0001-10 - SANTANA E
SOUZA DISTRIBUIDORA E
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou conforme solicitado os
documentos solicitados na diligência, sendo que os documentos
solicitados são necessários para atestar a veracidade do atestado de
capacidade técnica apresentada pela empresa, e conforme informado a
não apresentação dos documentos solicitados a empresa seria
INABILITADA. 05/07/2021 09:17:01

01/07/2021 - 11:53:31 3.295,92 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 11:53:47 3.290,00 39.326.153/0001-69 - A C SILVA
COMERCIO DE GENEROS EIRELI

Válido

01/07/2021 - 11:53:50 3.288,28 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 11:54:02 4.120,00 09.138.830/0001-54 - COSTA SIMAO
LTDA

Válido

01/07/2021 - 11:54:37 2.800,00 01.580.769/0001-99 - Bom Bons e
Descartáveis Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:54:41 2.795,19 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 11:58:40 2.795,00 39.326.153/0001-69 - A C SILVA
COMERCIO DE GENEROS EIRELI

Válido
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01/07/2021 - 11:58:44 2.792,75 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 11:59:44 2.700,00 39.326.153/0001-69 - A C SILVA
COMERCIO DE GENEROS EIRELI

Válido

01/07/2021 - 11:59:47 2.695,00 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 12:00:11 2.680,00 39.326.153/0001-69 - A C SILVA
COMERCIO DE GENEROS EIRELI

Válido

01/07/2021 - 12:00:14 2.677,60 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 12:00:35 2.600,00 39.326.153/0001-69 - A C SILVA
COMERCIO DE GENEROS EIRELI

Válido

01/07/2021 - 12:00:38 2.598,53 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 12:00:45 2.550,00 39.326.153/0001-69 - A C SILVA
COMERCIO DE GENEROS EIRELI

Válido

01/07/2021 - 12:00:49 2.540,13 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 12:01:07 2.500,00 39.326.153/0001-69 - A C SILVA
COMERCIO DE GENEROS EIRELI

Válido

01/07/2021 - 12:02:46 2.480,00 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55
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01/07/2021 - 12:02:57 2.478,00 39.326.153/0001-69 - A C SILVA
COMERCIO DE GENEROS EIRELI

Válido

01/07/2021 - 12:03:20 2.400,00 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 12:03:44 2.399,00 39.326.153/0001-69 - A C SILVA
COMERCIO DE GENEROS EIRELI

Válido

01/07/2021 - 12:05:22 2.398,00 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - 01/07/2021 12:07:00

01/07/2021 - 12:07:01 2.398,00 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - 01/07/2021 12:09:21

01/07/2021 - 12:07:15 2.397,00 39.326.153/0001-69 - A C SILVA
COMERCIO DE GENEROS EIRELI

Válido

0072 - QUADRO BRANCO 200X120 Confeccionado em base de MDF e sobreposto por laminado EM lamínico de alta qualidade
com moldura de alumínio, Fácil de apagar a seco com pano macio ou apagador de quadro branco Quadro confeccionado em
MDF 9mm, sobreposto por laminado melamínico (Fórmica ou Pertech) Moldura em alumínio nas cores Anodizado (Fosco),
Branco ou Preto Espessura da moldura 15mm Lateral e 25mm de frente, Pode ser fixado na Horizontal ou Vertical Acompanha kit
para instalação e suporte em alumínio para marcador e apagador de 20 a 50cm de acordo com o comprimento do
quadroDimensão do quadriculado 5cm x 5cm
Data Valor CNPJ Situação

30/06/2021 - 15:03:53 840,00 (proposta) 34.390.049/0001-10 - SANTANA E
SOUZA DISTRIBUIDORA E
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou conforme solicitado os
documentos solicitados na diligência, sendo que os documentos
solicitados são necessários para atestar a veracidade do atestado de
capacidade técnica apresentada pela empresa, e conforme informado a
não apresentação dos documentos solicitados a empresa seria
INABILITADA. 05/07/2021 09:17:01

30/06/2021 - 15:39:58 1.000,00 (proposta) 30.317.183/0001-34 - TH COMERCIO
DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A empresa não atendeu o solicitado na Diligência, a
empresa não apresentou contratos e notas fiscais que comprovem a
autenticidade do atestado de capacidade técnica apresentado pela
empresa no processo em tela. 09/07/2021 10:44:33

30/06/2021 - 17:04:43 900,00 (proposta) 03.961.467/0001-96 - Multi Quadros e
Vidros Ltda

Válido

30/06/2021 - 21:25:29 576,00 (proposta) 01.580.769/0001-99 - Bom Bons e
Descartáveis Eireli

Válido

30/06/2021 - 21:54:21 840,00 (proposta) 27.025.802/0001-02 - MIDIA
SEGURANÇA ELETRONICA EIRELI -
ME

Válido

30/06/2021 - 22:49:23 840,00 (proposta) 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 00:44:30 810,00 (proposta) 39.326.153/0001-69 - A C SILVA
COMERCIO DE GENEROS EIRELI

Válido

01/07/2021 - 11:52:51 570,07 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 11:53:10 600,00 30.317.183/0001-34 - TH COMERCIO
DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A empresa não atendeu o solicitado na Diligência, a
empresa não apresentou contratos e notas fiscais que comprovem a
autenticidade do atestado de capacidade técnica apresentado pela
empresa no processo em tela. 09/07/2021 10:44:33

01/07/2021 - 11:53:52 569,00 39.326.153/0001-69 - A C SILVA
COMERCIO DE GENEROS EIRELI

Válido
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01/07/2021 - 11:53:55 568,19 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 11:54:19 550,00 34.390.049/0001-10 - SANTANA E
SOUZA DISTRIBUIDORA E
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou conforme solicitado os
documentos solicitados na diligência, sendo que os documentos
solicitados são necessários para atestar a veracidade do atestado de
capacidade técnica apresentada pela empresa, e conforme informado a
não apresentação dos documentos solicitados a empresa seria
INABILITADA. 05/07/2021 09:17:01

01/07/2021 - 11:54:22 547,66 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 11:54:46 480,00 01.580.769/0001-99 - Bom Bons e
Descartáveis Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:54:51 479,06 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 11:55:00 479,00 39.326.153/0001-69 - A C SILVA
COMERCIO DE GENEROS EIRELI

Válido

01/07/2021 - 11:55:04 469,63 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 11:55:10 460,00 39.326.153/0001-69 - A C SILVA
COMERCIO DE GENEROS EIRELI

Válido

01/07/2021 - 11:55:13 453,60 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 11:55:29 440,00 39.326.153/0001-69 - A C SILVA
COMERCIO DE GENEROS EIRELI

Válido
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01/07/2021 - 11:55:33 430,17 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 11:58:04 420,00 39.326.153/0001-69 - A C SILVA
COMERCIO DE GENEROS EIRELI

Válido

01/07/2021 - 11:58:07 416,80 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 11:58:43 416,00 39.326.153/0001-69 - A C SILVA
COMERCIO DE GENEROS EIRELI

Válido

01/07/2021 - 11:58:47 414,48 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 11:58:54 414,00 39.326.153/0001-69 - A C SILVA
COMERCIO DE GENEROS EIRELI

Válido

01/07/2021 - 11:58:57 406,19 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 11:59:01 406,00 39.326.153/0001-69 - A C SILVA
COMERCIO DE GENEROS EIRELI

Válido

01/07/2021 - 11:59:05 404,49 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 11:59:11 404,00 39.326.153/0001-69 - A C SILVA
COMERCIO DE GENEROS EIRELI

Válido

01/07/2021 - 11:59:15 398,21 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55
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01/07/2021 - 11:59:48 395,00 39.326.153/0001-69 - A C SILVA
COMERCIO DE GENEROS EIRELI

Válido

01/07/2021 - 11:59:51 387,86 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 12:00:17 380,00 39.326.153/0001-69 - A C SILVA
COMERCIO DE GENEROS EIRELI

Válido

01/07/2021 - 12:00:20 377,26 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 12:00:31 375,00 39.326.153/0001-69 - A C SILVA
COMERCIO DE GENEROS EIRELI

Válido

01/07/2021 - 12:00:35 372,28 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 12:00:40 370,00 39.326.153/0001-69 - A C SILVA
COMERCIO DE GENEROS EIRELI

Válido

01/07/2021 - 12:00:43 360,99 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 12:00:49 358,00 39.326.153/0001-69 - A C SILVA
COMERCIO DE GENEROS EIRELI

Válido

01/07/2021 - 12:00:53 348,37 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 12:00:59 345,00 39.326.153/0001-69 - A C SILVA
COMERCIO DE GENEROS EIRELI

Válido
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01/07/2021 - 12:01:03 344,55 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 12:01:14 340,00 39.326.153/0001-69 - A C SILVA
COMERCIO DE GENEROS EIRELI

Válido

01/07/2021 - 12:01:18 334,18 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 12:01:30 330,00 39.326.153/0001-69 - A C SILVA
COMERCIO DE GENEROS EIRELI

Válido

01/07/2021 - 12:01:34 324,65 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 12:01:45 320,00 39.326.153/0001-69 - A C SILVA
COMERCIO DE GENEROS EIRELI

Válido

01/07/2021 - 12:01:49 311,98 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 12:02:04 310,00 39.326.153/0001-69 - A C SILVA
COMERCIO DE GENEROS EIRELI

Válido

01/07/2021 - 12:02:07 308,56 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 12:02:19 300,00 39.326.153/0001-69 - A C SILVA
COMERCIO DE GENEROS EIRELI

Válido

01/07/2021 - 12:03:34 299,00 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55
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01/07/2021 - 12:03:48 298,00 39.326.153/0001-69 - A C SILVA
COMERCIO DE GENEROS EIRELI

Válido

0073 - QUADRO BRANCO 150X120 Confeccionado em base de MDF e sobreposto por laminado melamínico de alta qualidade
com moldura de alumínio, Fácil de apagar a seco com pano macio ou apagador de quadro branco Quadro confeccionado em
MDF 9mm, sobreposto por laminado melamínico (Fórmica ou Pertech) Moldura em alumínio nas cores Anodizado (Fosco),
Branco ou Preto Espessura da moldura 15mm Lateral e 25mm de frentePode ser fixado na Horizontal ou Vertical Acompanha kit
para instalação e suporte em alumínio para marcador e apagador de 20 a 50cm de acordo com o comprimento do
quadroDimensão do quadriculado 5cm x 5cm
Data Valor CNPJ Situação

30/06/2021 - 15:04:39 575,00 (proposta) 34.390.049/0001-10 - SANTANA E
SOUZA DISTRIBUIDORA E
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou conforme solicitado os
documentos solicitados na diligência, sendo que os documentos
solicitados são necessários para atestar a veracidade do atestado de
capacidade técnica apresentada pela empresa, e conforme informado a
não apresentação dos documentos solicitados a empresa seria
INABILITADA. 05/07/2021 09:17:01

30/06/2021 - 15:40:38 600,00 (proposta) 30.317.183/0001-34 - TH COMERCIO
DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A empresa não atendeu o solicitado na Diligência, a
empresa não apresentou contratos e notas fiscais que comprovem a
autenticidade do atestado de capacidade técnica apresentado pela
empresa no processo em tela. 09/07/2021 10:44:33

30/06/2021 - 17:04:57 650,00 (proposta) 03.961.467/0001-96 - Multi Quadros e
Vidros Ltda

Válido

30/06/2021 - 21:25:45 345,60 (proposta) 01.580.769/0001-99 - Bom Bons e
Descartáveis Eireli

Válido

30/06/2021 - 21:55:02 575,00 (proposta) 27.025.802/0001-02 - MIDIA
SEGURANÇA ELETRONICA EIRELI -
ME

Válido

30/06/2021 - 22:49:23 575,00 (proposta) 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 00:44:15 550,00 (proposta) 39.326.153/0001-69 - A C SILVA
COMERCIO DE GENEROS EIRELI

Válido

01/07/2021 - 11:52:52 350,00 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 11:53:33 450,00 30.317.183/0001-34 - TH COMERCIO
DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A empresa não atendeu o solicitado na Diligência, a
empresa não apresentou contratos e notas fiscais que comprovem a
autenticidade do atestado de capacidade técnica apresentado pela
empresa no processo em tela. 09/07/2021 10:44:33

01/07/2021 - 11:53:57 345,00 39.326.153/0001-69 - A C SILVA
COMERCIO DE GENEROS EIRELI

Válido

01/07/2021 - 11:54:52 288,00 01.580.769/0001-99 - Bom Bons e
Descartáveis Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:55:06 286,00 39.326.153/0001-69 - A C SILVA
COMERCIO DE GENEROS EIRELI

Válido

01/07/2021 - 11:56:37 281,15 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 11:58:07 280,00 39.326.153/0001-69 - A C SILVA
COMERCIO DE GENEROS EIRELI

Válido
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01/07/2021 - 11:58:11 272,70 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 11:58:47 272,00 39.326.153/0001-69 - A C SILVA
COMERCIO DE GENEROS EIRELI

Válido

01/07/2021 - 11:58:50 271,84 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 11:58:57 271,00 39.326.153/0001-69 - A C SILVA
COMERCIO DE GENEROS EIRELI

Válido

01/07/2021 - 11:59:01 268,49 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 11:59:06 268,00 39.326.153/0001-69 - A C SILVA
COMERCIO DE GENEROS EIRELI

Válido

01/07/2021 - 11:59:10 265,77 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 11:59:15 265,00 39.326.153/0001-69 - A C SILVA
COMERCIO DE GENEROS EIRELI

Válido

01/07/2021 - 11:59:19 255,18 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 11:59:52 254,00 39.326.153/0001-69 - A C SILVA
COMERCIO DE GENEROS EIRELI

Válido

01/07/2021 - 11:59:55 252,70 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55
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01/07/2021 - 12:00:22 250,00 39.326.153/0001-69 - A C SILVA
COMERCIO DE GENEROS EIRELI

Válido

0074 - ROÇADEIRA PROFISSONAL Cilindrada 63 cc Tempos do motor2
Data Valor CNPJ Situação

30/06/2021 - 09:45:28 3.500,00 (proposta) 20.991.432/0001-19 - L CARVALHO
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou conforme solicitado os
documentos solicitados na diligência, sendo que os documentos
solicitados são necessários para atestar a veracidade do atestado de
capacidade técnica apresentada pela empresa, e conforme informado a
não apresentação dos documentos solicitados a empresa seria
INABILITADA. 05/07/2021 10:52:37

30/06/2021 - 14:19:02 3.420,00 (proposta) 09.138.830/0001-54 - COSTA SIMAO
LTDA

Válido

30/06/2021 - 18:05:01 3.000,00 (proposta) 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

30/06/2021 - 21:26:05 2.496,00 (proposta) 01.580.769/0001-99 - Bom Bons e
Descartáveis Eireli

Válido

30/06/2021 - 21:55:47 3.400,00 (proposta) 27.025.802/0001-02 - MIDIA
SEGURANÇA ELETRONICA EIRELI -
ME

Válido

30/06/2021 - 22:49:23 3.400,00 (proposta) 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Válido

01/07/2021 - 00:44:02 3.350,00 (proposta) 39.326.153/0001-69 - A C SILVA
COMERCIO DE GENEROS EIRELI

Válido

01/07/2021 - 11:52:54 2.495,99 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:52:57 2.489,90 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Válido

01/07/2021 - 11:53:00 2.489,89 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:53:07 2.481,86 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Válido

01/07/2021 - 11:53:10 2.481,85 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:53:13 2.472,83 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Válido

01/07/2021 - 11:53:16 2.472,82 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:53:19 2.465,36 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Válido

01/07/2021 - 11:53:22 2.465,35 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:53:25 2.460,99 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Válido

01/07/2021 - 11:53:30 2.460,98 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:53:34 2.456,06 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Válido

01/07/2021 - 11:53:38 2.456,05 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:53:41 2.453,70 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Válido

01/07/2021 - 11:53:46 2.453,69 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:53:49 2.448,43 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Válido

01/07/2021 - 11:53:54 2.448,42 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:53:57 2.445,34 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Válido

01/07/2021 - 11:54:00 2.445,33 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:54:03 2.441,42 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Válido

01/07/2021 - 11:54:06 2.441,41 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:54:09 2.434,51 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Válido

01/07/2021 - 11:54:16 2.434,50 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:54:19 2.429,21 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Válido

01/07/2021 - 11:54:28 2.739,00 09.138.830/0001-54 - COSTA SIMAO
LTDA

Válido



A autenticidade do documento pode ser verificada no site http://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 20/09/2021 às 16:54:32.
Código verificador: 13D75D

Página 276 de 423

01/07/2021 - 11:54:28 2.429,20 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:54:32 2.423,35 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Válido

01/07/2021 - 11:54:38 2.423,34 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:54:41 2.420,53 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Válido

01/07/2021 - 11:54:44 2.420,52 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:54:48 2.412,68 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Válido

01/07/2021 - 11:54:54 2.412,67 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:54:57 2.403,42 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Válido

01/07/2021 - 11:55:00 2.403,41 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:55:05 2.396,31 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Válido

01/07/2021 - 11:55:12 2.080,00 01.580.769/0001-99 - Bom Bons e
Descartáveis Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:55:15 2.075,16 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Válido

01/07/2021 - 11:55:18 2.075,15 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:55:22 2.067,34 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Válido

01/07/2021 - 11:55:26 2.067,33 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:55:29 2.066,79 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Válido

01/07/2021 - 11:55:34 2.066,78 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:55:37 2.056,84 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Válido

01/07/2021 - 11:55:46 2.056,83 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:55:50 2.050,13 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Válido

01/07/2021 - 11:55:54 2.050,12 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:55:58 2.046,76 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Válido

01/07/2021 - 11:56:04 2.046,75 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:56:08 2.036,82 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Válido

01/07/2021 - 11:56:15 2.000,00 20.991.432/0001-19 - L CARVALHO
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou conforme solicitado os
documentos solicitados na diligência, sendo que os documentos
solicitados são necessários para atestar a veracidade do atestado de
capacidade técnica apresentada pela empresa, e conforme informado a
não apresentação dos documentos solicitados a empresa seria
INABILITADA. 05/07/2021 10:52:37

01/07/2021 - 11:56:18 1.999,44 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Válido

01/07/2021 - 11:56:22 2.036,81 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:56:26 1.999,43 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:56:29 1.990,14 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Válido

01/07/2021 - 11:56:38 1.990,13 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:56:41 1.983,96 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Válido

01/07/2021 - 11:56:48 1.983,95 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:56:51 1.978,72 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Válido

01/07/2021 - 11:57:00 1.978,71 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:57:03 1.969,64 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Válido
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01/07/2021 - 11:57:14 1.969,63 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:57:17 1.959,68 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Válido

01/07/2021 - 11:57:28 1.959,67 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:57:31 1.956,91 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Válido

01/07/2021 - 11:57:40 1.956,90 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:57:43 1.954,53 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Válido

01/07/2021 - 11:57:52 1.954,52 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:57:55 1.946,09 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Válido

01/07/2021 - 11:58:05 1.946,08 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:58:09 1.942,14 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Válido

01/07/2021 - 11:58:17 1.942,13 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:58:20 1.941,64 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Válido

01/07/2021 - 11:58:28 1.941,63 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:58:31 1.939,07 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Válido

01/07/2021 - 11:58:38 1.939,06 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:58:42 1.930,98 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Válido

01/07/2021 - 11:58:47 1.930,97 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:58:50 1.924,56 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Válido

01/07/2021 - 11:58:55 1.924,55 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:58:59 1.919,02 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Válido

01/07/2021 - 11:59:09 1.919,01 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:59:12 1.916,42 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Válido

01/07/2021 - 11:59:16 1.916,41 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:59:19 1.914,27 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Válido

01/07/2021 - 12:00:09 1.900,00 20.991.432/0001-19 - L CARVALHO
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou conforme solicitado os
documentos solicitados na diligência, sendo que os documentos
solicitados são necessários para atestar a veracidade do atestado de
capacidade técnica apresentada pela empresa, e conforme informado a
não apresentação dos documentos solicitados a empresa seria
INABILITADA. 05/07/2021 10:52:37

01/07/2021 - 12:00:12 1.896,93 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Válido

01/07/2021 - 12:00:43 1.895,00 20.991.432/0001-19 - L CARVALHO
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou conforme solicitado os
documentos solicitados na diligência, sendo que os documentos
solicitados são necessários para atestar a veracidade do atestado de
capacidade técnica apresentada pela empresa, e conforme informado a
não apresentação dos documentos solicitados a empresa seria
INABILITADA. 05/07/2021 10:52:37

01/07/2021 - 12:00:47 1.890,51 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Válido

01/07/2021 - 12:01:06 1.890,00 20.991.432/0001-19 - L CARVALHO
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou conforme solicitado os
documentos solicitados na diligência, sendo que os documentos
solicitados são necessários para atestar a veracidade do atestado de
capacidade técnica apresentada pela empresa, e conforme informado a
não apresentação dos documentos solicitados a empresa seria
INABILITADA. 05/07/2021 10:52:37

01/07/2021 - 12:01:09 1.885,03 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Válido

01/07/2021 - 12:01:22 1.870,00 20.991.432/0001-19 - L CARVALHO
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou conforme solicitado os
documentos solicitados na diligência, sendo que os documentos
solicitados são necessários para atestar a veracidade do atestado de
capacidade técnica apresentada pela empresa, e conforme informado a
não apresentação dos documentos solicitados a empresa seria
INABILITADA. 05/07/2021 10:52:37
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01/07/2021 - 12:01:25 1.869,47 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Válido

01/07/2021 - 12:01:58 1.868,00 20.991.432/0001-19 - L CARVALHO
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou conforme solicitado os
documentos solicitados na diligência, sendo que os documentos
solicitados são necessários para atestar a veracidade do atestado de
capacidade técnica apresentada pela empresa, e conforme informado a
não apresentação dos documentos solicitados a empresa seria
INABILITADA. 05/07/2021 10:52:37

01/07/2021 - 12:02:02 1.860,41 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Válido

01/07/2021 - 12:02:35 1.850,00 20.991.432/0001-19 - L CARVALHO
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou conforme solicitado os
documentos solicitados na diligência, sendo que os documentos
solicitados são necessários para atestar a veracidade do atestado de
capacidade técnica apresentada pela empresa, e conforme informado a
não apresentação dos documentos solicitados a empresa seria
INABILITADA. 05/07/2021 10:52:37

01/07/2021 - 12:02:40 1.849,60 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Válido

01/07/2021 - 12:02:57 1.840,00 20.991.432/0001-19 - L CARVALHO
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou conforme solicitado os
documentos solicitados na diligência, sendo que os documentos
solicitados são necessários para atestar a veracidade do atestado de
capacidade técnica apresentada pela empresa, e conforme informado a
não apresentação dos documentos solicitados a empresa seria
INABILITADA. 05/07/2021 10:52:37

01/07/2021 - 12:03:00 1.837,02 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Válido

01/07/2021 - 12:03:18 1.835,00 20.991.432/0001-19 - L CARVALHO
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou conforme solicitado os
documentos solicitados na diligência, sendo que os documentos
solicitados são necessários para atestar a veracidade do atestado de
capacidade técnica apresentada pela empresa, e conforme informado a
não apresentação dos documentos solicitados a empresa seria
INABILITADA. 05/07/2021 10:52:37

01/07/2021 - 12:03:22 1.826,97 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Válido

01/07/2021 - 12:03:42 1.825,00 20.991.432/0001-19 - L CARVALHO
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou conforme solicitado os
documentos solicitados na diligência, sendo que os documentos
solicitados são necessários para atestar a veracidade do atestado de
capacidade técnica apresentada pela empresa, e conforme informado a
não apresentação dos documentos solicitados a empresa seria
INABILITADA. 05/07/2021 10:52:37

01/07/2021 - 12:04:00 1.819,98 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Válido

01/07/2021 - 12:04:27 1.810,00 20.991.432/0001-19 - L CARVALHO
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou conforme solicitado os
documentos solicitados na diligência, sendo que os documentos
solicitados são necessários para atestar a veracidade do atestado de
capacidade técnica apresentada pela empresa, e conforme informado a
não apresentação dos documentos solicitados a empresa seria
INABILITADA. 05/07/2021 10:52:37

01/07/2021 - 12:04:31 1.801,96 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Válido

01/07/2021 - 12:04:53 1.800,00 20.991.432/0001-19 - L CARVALHO
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou conforme solicitado os
documentos solicitados na diligência, sendo que os documentos
solicitados são necessários para atestar a veracidade do atestado de
capacidade técnica apresentada pela empresa, e conforme informado a
não apresentação dos documentos solicitados a empresa seria
INABILITADA. 05/07/2021 10:52:37

01/07/2021 - 12:04:59 1.793,34 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Válido

01/07/2021 - 12:05:15 1.790,00 20.991.432/0001-19 - L CARVALHO
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou conforme solicitado os
documentos solicitados na diligência, sendo que os documentos
solicitados são necessários para atestar a veracidade do atestado de
capacidade técnica apresentada pela empresa, e conforme informado a
não apresentação dos documentos solicitados a empresa seria
INABILITADA. 05/07/2021 10:52:37

01/07/2021 - 12:05:20 1.783,81 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Válido

01/07/2021 - 12:05:54 1.780,00 20.991.432/0001-19 - L CARVALHO
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou conforme solicitado os
documentos solicitados na diligência, sendo que os documentos
solicitados são necessários para atestar a veracidade do atestado de
capacidade técnica apresentada pela empresa, e conforme informado a
não apresentação dos documentos solicitados a empresa seria
INABILITADA. 05/07/2021 10:52:37

01/07/2021 - 12:05:58 1.777,03 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Válido

01/07/2021 - 12:06:26 1.776,00 20.991.432/0001-19 - L CARVALHO
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou conforme solicitado os
documentos solicitados na diligência, sendo que os documentos
solicitados são necessários para atestar a veracidade do atestado de
capacidade técnica apresentada pela empresa, e conforme informado a
não apresentação dos documentos solicitados a empresa seria
INABILITADA. 05/07/2021 10:52:37

01/07/2021 - 12:06:29 1.772,88 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Válido
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01/07/2021 - 12:06:56 1.770,00 20.991.432/0001-19 - L CARVALHO
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou conforme solicitado os
documentos solicitados na diligência, sendo que os documentos
solicitados são necessários para atestar a veracidade do atestado de
capacidade técnica apresentada pela empresa, e conforme informado a
não apresentação dos documentos solicitados a empresa seria
INABILITADA. 05/07/2021 10:52:37

01/07/2021 - 12:07:00 1.760,81 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Válido

01/07/2021 - 12:07:20 1.759,00 20.991.432/0001-19 - L CARVALHO
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou conforme solicitado os
documentos solicitados na diligência, sendo que os documentos
solicitados são necessários para atestar a veracidade do atestado de
capacidade técnica apresentada pela empresa, e conforme informado a
não apresentação dos documentos solicitados a empresa seria
INABILITADA. 05/07/2021 10:52:37

01/07/2021 - 12:07:25 1.756,19 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Válido

01/07/2021 - 12:07:50 1.750,00 20.991.432/0001-19 - L CARVALHO
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou conforme solicitado os
documentos solicitados na diligência, sendo que os documentos
solicitados são necessários para atestar a veracidade do atestado de
capacidade técnica apresentada pela empresa, e conforme informado a
não apresentação dos documentos solicitados a empresa seria
INABILITADA. 05/07/2021 10:52:37

01/07/2021 - 12:07:54 1.745,51 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Válido

01/07/2021 - 12:08:14 1.740,00 20.991.432/0001-19 - L CARVALHO
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou conforme solicitado os
documentos solicitados na diligência, sendo que os documentos
solicitados são necessários para atestar a veracidade do atestado de
capacidade técnica apresentada pela empresa, e conforme informado a
não apresentação dos documentos solicitados a empresa seria
INABILITADA. 05/07/2021 10:52:37

01/07/2021 - 12:08:17 1.734,50 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Válido

01/07/2021 - 12:08:36 1.730,00 20.991.432/0001-19 - L CARVALHO
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou conforme solicitado os
documentos solicitados na diligência, sendo que os documentos
solicitados são necessários para atestar a veracidade do atestado de
capacidade técnica apresentada pela empresa, e conforme informado a
não apresentação dos documentos solicitados a empresa seria
INABILITADA. 05/07/2021 10:52:37

01/07/2021 - 12:08:39 1.729,24 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Válido

01/07/2021 - 12:08:58 1.729,00 20.991.432/0001-19 - L CARVALHO
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou conforme solicitado os
documentos solicitados na diligência, sendo que os documentos
solicitados são necessários para atestar a veracidade do atestado de
capacidade técnica apresentada pela empresa, e conforme informado a
não apresentação dos documentos solicitados a empresa seria
INABILITADA. 05/07/2021 10:52:37

01/07/2021 - 12:09:01 1.721,07 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Válido

01/07/2021 - 12:09:25 1.700,00 20.991.432/0001-19 - L CARVALHO
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou conforme solicitado os
documentos solicitados na diligência, sendo que os documentos
solicitados são necessários para atestar a veracidade do atestado de
capacidade técnica apresentada pela empresa, e conforme informado a
não apresentação dos documentos solicitados a empresa seria
INABILITADA. 05/07/2021 10:52:37

01/07/2021 - 12:09:28 1.696,54 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Válido

01/07/2021 - 12:09:48 1.696,00 20.991.432/0001-19 - L CARVALHO
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou conforme solicitado os
documentos solicitados na diligência, sendo que os documentos
solicitados são necessários para atestar a veracidade do atestado de
capacidade técnica apresentada pela empresa, e conforme informado a
não apresentação dos documentos solicitados a empresa seria
INABILITADA. 05/07/2021 10:52:37

01/07/2021 - 12:09:52 1.695,14 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Válido

01/07/2021 - 12:10:04 1.690,00 20.991.432/0001-19 - L CARVALHO
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou conforme solicitado os
documentos solicitados na diligência, sendo que os documentos
solicitados são necessários para atestar a veracidade do atestado de
capacidade técnica apresentada pela empresa, e conforme informado a
não apresentação dos documentos solicitados a empresa seria
INABILITADA. 05/07/2021 10:52:37

01/07/2021 - 12:10:08 1.688,99 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Válido

01/07/2021 - 12:10:27 1.688,00 20.991.432/0001-19 - L CARVALHO
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou conforme solicitado os
documentos solicitados na diligência, sendo que os documentos
solicitados são necessários para atestar a veracidade do atestado de
capacidade técnica apresentada pela empresa, e conforme informado a
não apresentação dos documentos solicitados a empresa seria
INABILITADA. 05/07/2021 10:52:37

01/07/2021 - 12:10:31 1.681,87 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Válido

01/07/2021 - 12:10:51 1.680,00 20.991.432/0001-19 - L CARVALHO
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou conforme solicitado os
documentos solicitados na diligência, sendo que os documentos
solicitados são necessários para atestar a veracidade do atestado de
capacidade técnica apresentada pela empresa, e conforme informado a
não apresentação dos documentos solicitados a empresa seria
INABILITADA. 05/07/2021 10:52:37
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01/07/2021 - 12:10:55 1.678,66 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Válido

01/07/2021 - 12:11:52 1.678,00 20.991.432/0001-19 - L CARVALHO
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou conforme solicitado os
documentos solicitados na diligência, sendo que os documentos
solicitados são necessários para atestar a veracidade do atestado de
capacidade técnica apresentada pela empresa, e conforme informado a
não apresentação dos documentos solicitados a empresa seria
INABILITADA. 05/07/2021 10:52:37

01/07/2021 - 12:11:55 1.671,91 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Válido

01/07/2021 - 12:12:16 1.670,00 20.991.432/0001-19 - L CARVALHO
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou conforme solicitado os
documentos solicitados na diligência, sendo que os documentos
solicitados são necessários para atestar a veracidade do atestado de
capacidade técnica apresentada pela empresa, e conforme informado a
não apresentação dos documentos solicitados a empresa seria
INABILITADA. 05/07/2021 10:52:37

01/07/2021 - 12:12:19 1.662,59 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Válido

01/07/2021 - 12:12:40 1.662,00 20.991.432/0001-19 - L CARVALHO
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou conforme solicitado os
documentos solicitados na diligência, sendo que os documentos
solicitados são necessários para atestar a veracidade do atestado de
capacidade técnica apresentada pela empresa, e conforme informado a
não apresentação dos documentos solicitados a empresa seria
INABILITADA. 05/07/2021 10:52:37

01/07/2021 - 12:12:43 1.656,99 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Válido

01/07/2021 - 12:13:02 1.656,00 20.991.432/0001-19 - L CARVALHO
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou conforme solicitado os
documentos solicitados na diligência, sendo que os documentos
solicitados são necessários para atestar a veracidade do atestado de
capacidade técnica apresentada pela empresa, e conforme informado a
não apresentação dos documentos solicitados a empresa seria
INABILITADA. 05/07/2021 10:52:37

01/07/2021 - 12:13:05 1.648,81 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Válido

01/07/2021 - 12:13:30 1.648,00 20.991.432/0001-19 - L CARVALHO
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou conforme solicitado os
documentos solicitados na diligência, sendo que os documentos
solicitados são necessários para atestar a veracidade do atestado de
capacidade técnica apresentada pela empresa, e conforme informado a
não apresentação dos documentos solicitados a empresa seria
INABILITADA. 05/07/2021 10:52:37

01/07/2021 - 12:13:33 1.645,06 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Válido

01/07/2021 - 12:14:02 1.645,00 20.991.432/0001-19 - L CARVALHO
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou conforme solicitado os
documentos solicitados na diligência, sendo que os documentos
solicitados são necessários para atestar a veracidade do atestado de
capacidade técnica apresentada pela empresa, e conforme informado a
não apresentação dos documentos solicitados a empresa seria
INABILITADA. 05/07/2021 10:52:37

01/07/2021 - 12:14:05 1.637,75 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Válido

01/07/2021 - 12:14:28 1.635,00 20.991.432/0001-19 - L CARVALHO
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou conforme solicitado os
documentos solicitados na diligência, sendo que os documentos
solicitados são necessários para atestar a veracidade do atestado de
capacidade técnica apresentada pela empresa, e conforme informado a
não apresentação dos documentos solicitados a empresa seria
INABILITADA. 05/07/2021 10:52:37

01/07/2021 - 12:14:31 1.632,09 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Válido

01/07/2021 - 12:14:55 1.632,00 20.991.432/0001-19 - L CARVALHO
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou conforme solicitado os
documentos solicitados na diligência, sendo que os documentos
solicitados são necessários para atestar a veracidade do atestado de
capacidade técnica apresentada pela empresa, e conforme informado a
não apresentação dos documentos solicitados a empresa seria
INABILITADA. 05/07/2021 10:52:37

01/07/2021 - 12:14:58 1.628,26 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Válido

01/07/2021 - 12:15:52 1.628,00 20.991.432/0001-19 - L CARVALHO
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou conforme solicitado os
documentos solicitados na diligência, sendo que os documentos
solicitados são necessários para atestar a veracidade do atestado de
capacidade técnica apresentada pela empresa, e conforme informado a
não apresentação dos documentos solicitados a empresa seria
INABILITADA. 05/07/2021 10:52:37

01/07/2021 - 12:15:56 1.620,75 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Válido

01/07/2021 - 12:16:19 1.620,00 20.991.432/0001-19 - L CARVALHO
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou conforme solicitado os
documentos solicitados na diligência, sendo que os documentos
solicitados são necessários para atestar a veracidade do atestado de
capacidade técnica apresentada pela empresa, e conforme informado a
não apresentação dos documentos solicitados a empresa seria
INABILITADA. 05/07/2021 10:52:37

01/07/2021 - 12:16:23 1.619,27 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Válido
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01/07/2021 - 12:16:44 1.619,00 20.991.432/0001-19 - L CARVALHO
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou conforme solicitado os
documentos solicitados na diligência, sendo que os documentos
solicitados são necessários para atestar a veracidade do atestado de
capacidade técnica apresentada pela empresa, e conforme informado a
não apresentação dos documentos solicitados a empresa seria
INABILITADA. 05/07/2021 10:52:37

01/07/2021 - 12:16:47 1.618,81 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Válido

01/07/2021 - 12:17:20 1.610,00 20.991.432/0001-19 - L CARVALHO
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou conforme solicitado os
documentos solicitados na diligência, sendo que os documentos
solicitados são necessários para atestar a veracidade do atestado de
capacidade técnica apresentada pela empresa, e conforme informado a
não apresentação dos documentos solicitados a empresa seria
INABILITADA. 05/07/2021 10:52:37

01/07/2021 - 12:17:23 1.609,49 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Válido

01/07/2021 - 12:17:42 1.605,00 20.991.432/0001-19 - L CARVALHO
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou conforme solicitado os
documentos solicitados na diligência, sendo que os documentos
solicitados são necessários para atestar a veracidade do atestado de
capacidade técnica apresentada pela empresa, e conforme informado a
não apresentação dos documentos solicitados a empresa seria
INABILITADA. 05/07/2021 10:52:37

01/07/2021 - 12:17:45 1.604,95 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Válido

01/07/2021 - 12:18:03 1.600,00 20.991.432/0001-19 - L CARVALHO
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou conforme solicitado os
documentos solicitados na diligência, sendo que os documentos
solicitados são necessários para atestar a veracidade do atestado de
capacidade técnica apresentada pela empresa, e conforme informado a
não apresentação dos documentos solicitados a empresa seria
INABILITADA. 05/07/2021 10:52:37

01/07/2021 - 12:18:07 1.599,73 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Válido

01/07/2021 - 12:18:25 1.599,00 20.991.432/0001-19 - L CARVALHO
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou conforme solicitado os
documentos solicitados na diligência, sendo que os documentos
solicitados são necessários para atestar a veracidade do atestado de
capacidade técnica apresentada pela empresa, e conforme informado a
não apresentação dos documentos solicitados a empresa seria
INABILITADA. 05/07/2021 10:52:37

01/07/2021 - 12:18:28 1.598,89 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Válido

01/07/2021 - 12:18:48 1.590,00 20.991.432/0001-19 - L CARVALHO
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou conforme solicitado os
documentos solicitados na diligência, sendo que os documentos
solicitados são necessários para atestar a veracidade do atestado de
capacidade técnica apresentada pela empresa, e conforme informado a
não apresentação dos documentos solicitados a empresa seria
INABILITADA. 05/07/2021 10:52:37

01/07/2021 - 12:18:59 1.589,82 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Válido

01/07/2021 - 12:19:12 1.580,00 20.991.432/0001-19 - L CARVALHO
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou conforme solicitado os
documentos solicitados na diligência, sendo que os documentos
solicitados são necessários para atestar a veracidade do atestado de
capacidade técnica apresentada pela empresa, e conforme informado a
não apresentação dos documentos solicitados a empresa seria
INABILITADA. 05/07/2021 10:52:37

01/07/2021 - 12:19:16 1.579,45 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Válido

01/07/2021 - 12:19:51 1.579,00 20.991.432/0001-19 - L CARVALHO
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou conforme solicitado os
documentos solicitados na diligência, sendo que os documentos
solicitados são necessários para atestar a veracidade do atestado de
capacidade técnica apresentada pela empresa, e conforme informado a
não apresentação dos documentos solicitados a empresa seria
INABILITADA. 05/07/2021 10:52:37

01/07/2021 - 12:19:55 1.578,76 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Válido

01/07/2021 - 12:20:14 1.575,00 20.991.432/0001-19 - L CARVALHO
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou conforme solicitado os
documentos solicitados na diligência, sendo que os documentos
solicitados são necessários para atestar a veracidade do atestado de
capacidade técnica apresentada pela empresa, e conforme informado a
não apresentação dos documentos solicitados a empresa seria
INABILITADA. 05/07/2021 10:52:37

01/07/2021 - 12:20:17 1.574,31 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Válido

01/07/2021 - 12:20:36 1.574,00 20.991.432/0001-19 - L CARVALHO
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou conforme solicitado os
documentos solicitados na diligência, sendo que os documentos
solicitados são necessários para atestar a veracidade do atestado de
capacidade técnica apresentada pela empresa, e conforme informado a
não apresentação dos documentos solicitados a empresa seria
INABILITADA. 05/07/2021 10:52:37

01/07/2021 - 12:20:39 1.573,32 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Válido

01/07/2021 - 12:21:10 1.570,00 20.991.432/0001-19 - L CARVALHO
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou conforme solicitado os
documentos solicitados na diligência, sendo que os documentos
solicitados são necessários para atestar a veracidade do atestado de
capacidade técnica apresentada pela empresa, e conforme informado a
não apresentação dos documentos solicitados a empresa seria
INABILITADA. 05/07/2021 10:52:37



A autenticidade do documento pode ser verificada no site http://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 20/09/2021 às 16:54:32.
Código verificador: 13D75D

Página 282 de 423

01/07/2021 - 12:21:13 1.569,92 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Válido

01/07/2021 - 12:21:36 1.567,00 20.991.432/0001-19 - L CARVALHO
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou conforme solicitado os
documentos solicitados na diligência, sendo que os documentos
solicitados são necessários para atestar a veracidade do atestado de
capacidade técnica apresentada pela empresa, e conforme informado a
não apresentação dos documentos solicitados a empresa seria
INABILITADA. 05/07/2021 10:52:37

01/07/2021 - 12:21:39 1.566,32 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Válido

01/07/2021 - 12:21:58 1.565,00 20.991.432/0001-19 - L CARVALHO
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou conforme solicitado os
documentos solicitados na diligência, sendo que os documentos
solicitados são necessários para atestar a veracidade do atestado de
capacidade técnica apresentada pela empresa, e conforme informado a
não apresentação dos documentos solicitados a empresa seria
INABILITADA. 05/07/2021 10:52:37

01/07/2021 - 12:22:01 1.564,93 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Válido

01/07/2021 - 12:22:22 1.560,00 20.991.432/0001-19 - L CARVALHO
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou conforme solicitado os
documentos solicitados na diligência, sendo que os documentos
solicitados são necessários para atestar a veracidade do atestado de
capacidade técnica apresentada pela empresa, e conforme informado a
não apresentação dos documentos solicitados a empresa seria
INABILITADA. 05/07/2021 10:52:37

01/07/2021 - 12:22:25 1.559,84 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Válido

01/07/2021 - 12:22:43 1.557,00 20.991.432/0001-19 - L CARVALHO
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou conforme solicitado os
documentos solicitados na diligência, sendo que os documentos
solicitados são necessários para atestar a veracidade do atestado de
capacidade técnica apresentada pela empresa, e conforme informado a
não apresentação dos documentos solicitados a empresa seria
INABILITADA. 05/07/2021 10:52:37

01/07/2021 - 12:22:46 1.556,27 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Válido

01/07/2021 - 12:23:06 1.550,00 20.991.432/0001-19 - L CARVALHO
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou conforme solicitado os
documentos solicitados na diligência, sendo que os documentos
solicitados são necessários para atestar a veracidade do atestado de
capacidade técnica apresentada pela empresa, e conforme informado a
não apresentação dos documentos solicitados a empresa seria
INABILITADA. 05/07/2021 10:52:37

01/07/2021 - 12:23:10 1.549,16 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Válido

01/07/2021 - 12:23:28 1.545,00 20.991.432/0001-19 - L CARVALHO
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou conforme solicitado os
documentos solicitados na diligência, sendo que os documentos
solicitados são necessários para atestar a veracidade do atestado de
capacidade técnica apresentada pela empresa, e conforme informado a
não apresentação dos documentos solicitados a empresa seria
INABILITADA. 05/07/2021 10:52:37

01/07/2021 - 12:23:31 1.544,62 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Válido

01/07/2021 - 12:23:50 1.540,00 20.991.432/0001-19 - L CARVALHO
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou conforme solicitado os
documentos solicitados na diligência, sendo que os documentos
solicitados são necessários para atestar a veracidade do atestado de
capacidade técnica apresentada pela empresa, e conforme informado a
não apresentação dos documentos solicitados a empresa seria
INABILITADA. 05/07/2021 10:52:37

01/07/2021 - 12:23:53 1.539,54 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Válido

01/07/2021 - 12:24:13 1.536,00 20.991.432/0001-19 - L CARVALHO
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou conforme solicitado os
documentos solicitados na diligência, sendo que os documentos
solicitados são necessários para atestar a veracidade do atestado de
capacidade técnica apresentada pela empresa, e conforme informado a
não apresentação dos documentos solicitados a empresa seria
INABILITADA. 05/07/2021 10:52:37

01/07/2021 - 12:24:16 1.535,74 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Válido

01/07/2021 - 12:24:34 1.535,00 20.991.432/0001-19 - L CARVALHO
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou conforme solicitado os
documentos solicitados na diligência, sendo que os documentos
solicitados são necessários para atestar a veracidade do atestado de
capacidade técnica apresentada pela empresa, e conforme informado a
não apresentação dos documentos solicitados a empresa seria
INABILITADA. 05/07/2021 10:52:37

01/07/2021 - 12:24:37 1.534,12 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Válido

01/07/2021 - 12:25:09 1.534,00 20.991.432/0001-19 - L CARVALHO
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou conforme solicitado os
documentos solicitados na diligência, sendo que os documentos
solicitados são necessários para atestar a veracidade do atestado de
capacidade técnica apresentada pela empresa, e conforme informado a
não apresentação dos documentos solicitados a empresa seria
INABILITADA. 05/07/2021 10:52:37

01/07/2021 - 12:25:12 1.533,38 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Válido
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01/07/2021 - 12:25:30 1.530,00 20.991.432/0001-19 - L CARVALHO
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou conforme solicitado os
documentos solicitados na diligência, sendo que os documentos
solicitados são necessários para atestar a veracidade do atestado de
capacidade técnica apresentada pela empresa, e conforme informado a
não apresentação dos documentos solicitados a empresa seria
INABILITADA. 05/07/2021 10:52:37

01/07/2021 - 12:25:34 1.529,29 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Válido

01/07/2021 - 12:25:54 1.525,00 20.991.432/0001-19 - L CARVALHO
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou conforme solicitado os
documentos solicitados na diligência, sendo que os documentos
solicitados são necessários para atestar a veracidade do atestado de
capacidade técnica apresentada pela empresa, e conforme informado a
não apresentação dos documentos solicitados a empresa seria
INABILITADA. 05/07/2021 10:52:37

01/07/2021 - 12:25:57 1.524,26 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Válido

01/07/2021 - 12:26:19 1.520,00 20.991.432/0001-19 - L CARVALHO
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou conforme solicitado os
documentos solicitados na diligência, sendo que os documentos
solicitados são necessários para atestar a veracidade do atestado de
capacidade técnica apresentada pela empresa, e conforme informado a
não apresentação dos documentos solicitados a empresa seria
INABILITADA. 05/07/2021 10:52:37

01/07/2021 - 12:26:22 1.519,82 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Válido

01/07/2021 - 12:26:42 1.519,00 20.991.432/0001-19 - L CARVALHO
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou conforme solicitado os
documentos solicitados na diligência, sendo que os documentos
solicitados são necessários para atestar a veracidade do atestado de
capacidade técnica apresentada pela empresa, e conforme informado a
não apresentação dos documentos solicitados a empresa seria
INABILITADA. 05/07/2021 10:52:37

01/07/2021 - 12:26:46 1.518,59 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Válido

01/07/2021 - 12:27:08 1.516,00 20.991.432/0001-19 - L CARVALHO
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou conforme solicitado os
documentos solicitados na diligência, sendo que os documentos
solicitados são necessários para atestar a veracidade do atestado de
capacidade técnica apresentada pela empresa, e conforme informado a
não apresentação dos documentos solicitados a empresa seria
INABILITADA. 05/07/2021 10:52:37

01/07/2021 - 12:27:11 1.515,51 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Válido

01/07/2021 - 12:27:30 1.510,00 20.991.432/0001-19 - L CARVALHO
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou conforme solicitado os
documentos solicitados na diligência, sendo que os documentos
solicitados são necessários para atestar a veracidade do atestado de
capacidade técnica apresentada pela empresa, e conforme informado a
não apresentação dos documentos solicitados a empresa seria
INABILITADA. 05/07/2021 10:52:37

01/07/2021 - 12:27:33 1.509,89 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Válido

01/07/2021 - 12:27:55 1.505,00 20.991.432/0001-19 - L CARVALHO
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou conforme solicitado os
documentos solicitados na diligência, sendo que os documentos
solicitados são necessários para atestar a veracidade do atestado de
capacidade técnica apresentada pela empresa, e conforme informado a
não apresentação dos documentos solicitados a empresa seria
INABILITADA. 05/07/2021 10:52:37

01/07/2021 - 12:27:58 1.504,33 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Válido

01/07/2021 - 12:28:17 1.500,00 20.991.432/0001-19 - L CARVALHO
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou conforme solicitado os
documentos solicitados na diligência, sendo que os documentos
solicitados são necessários para atestar a veracidade do atestado de
capacidade técnica apresentada pela empresa, e conforme informado a
não apresentação dos documentos solicitados a empresa seria
INABILITADA. 05/07/2021 10:52:37

01/07/2021 - 12:28:20 1.499,90 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Válido

0075 - REFRIGERADOR/GELADEIRA 240L Tipo 1 porta Capacidade útil 240,00 litros Capacidade do refrigerador 214 litros
Capacidade do freezer 26 litros Capacidade total (litros) 240 litros Controle de temperatura Externo Frost free Não Cor Branco
Puxadores Ergonômico Iluminação interna Sim Porta ovos Sim Porta latas Sim Gavetão para legumes Sim, Gaveta extra fria Sim
Pés Dianteiros niveladores e traseiros com sistema de rodízios Voltagem 110V ou 220V Classificação Energética A Consumo de
energia 23,7 kW/h Peso 39,50 kg Largura 55,00 cm Altura 141,60 cm Profundidade 61,30 cm
Data Valor CNPJ Situação

30/06/2021 - 15:05:15 2.337,50 (proposta) 34.390.049/0001-10 - SANTANA E
SOUZA DISTRIBUIDORA E
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou conforme solicitado os
documentos solicitados na diligência, sendo que os documentos
solicitados são necessários para atestar a veracidade do atestado de
capacidade técnica apresentada pela empresa, e conforme informado a
não apresentação dos documentos solicitados a empresa seria
INABILITADA. 05/07/2021 09:17:01

30/06/2021 - 21:26:25 2.445,60 (proposta) 01.580.769/0001-99 - Bom Bons e
Descartáveis Eireli

Válido

30/06/2021 - 21:56:31 2.337,50 (proposta) 27.025.802/0001-02 - MIDIA
SEGURANÇA ELETRONICA EIRELI -
ME

Válido
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30/06/2021 - 22:49:23 2.337,50 (proposta) 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 00:43:47 2.300,00 (proposta) 39.326.153/0001-69 - A C SILVA
COMERCIO DE GENEROS EIRELI

Válido

01/07/2021 - 11:52:55 2.297,37 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 11:55:18 2.295,00 39.326.153/0001-69 - A C SILVA
COMERCIO DE GENEROS EIRELI

Válido

01/07/2021 - 11:55:22 2.290,54 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 11:55:26 2.038,00 01.580.769/0001-99 - Bom Bons e
Descartáveis Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:55:29 2.100,00 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 11:55:36 2.260,00 34.390.049/0001-10 - SANTANA E
SOUZA DISTRIBUIDORA E
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou conforme solicitado os
documentos solicitados na diligência, sendo que os documentos
solicitados são necessários para atestar a veracidade do atestado de
capacidade técnica apresentada pela empresa, e conforme informado a
não apresentação dos documentos solicitados a empresa seria
INABILITADA. 05/07/2021 09:17:01

01/07/2021 - 11:58:13 2.037,00 39.326.153/0001-69 - A C SILVA
COMERCIO DE GENEROS EIRELI

Válido

01/07/2021 - 11:59:39 2.028,56 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 11:59:57 2.025,00 39.326.153/0001-69 - A C SILVA
COMERCIO DE GENEROS EIRELI

Válido
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01/07/2021 - 12:00:02 2.015,79 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 12:00:27 2.010,00 39.326.153/0001-69 - A C SILVA
COMERCIO DE GENEROS EIRELI

Válido

01/07/2021 - 12:00:32 2.009,86 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 12:00:54 2.000,00 39.326.153/0001-69 - A C SILVA
COMERCIO DE GENEROS EIRELI

Válido

0076 - SCANNER DE MESA, RESOLUÇÃO DE DIGITALIZAÇÃO POR HARDWARE ATÉ 1200 X 1200 DPI, RESOLUÇÃO DE
DIGITALIZAÇÃO ÓPTICA ATÉ 1200 DPI, PROFUNDIDADE DE BITS 48 BITS, DIGITALIZAÇÃO TAMANHO MÁXIMO DE
DIGITALIZAÇÃO 216 X 297 MM, TIPO DE DIGITALIZAÇÃO DE MESA NÍVEIS ESCALA DE CINZA 256 NÍVEIS DE CINZA
DIGITALIZAÇÃO EM CORES SIM MODO DE VISUALIZAÇÃO PRÉVIA ATÉ 10 SEGUNDOS, CONECTIVIDADE,
CONECTIVIDADE PADRÃO USB, PORTAS E/S EXTERNAS 1 USB
Data Valor CNPJ Situação

30/06/2021 - 21:26:46 2.496,00 (proposta) 01.580.769/0001-99 - Bom Bons e
Descartáveis Eireli

Válido

30/06/2021 - 21:57:03 2.555,50 (proposta) 27.025.802/0001-02 - MIDIA
SEGURANÇA ELETRONICA EIRELI -
ME

Válido

30/06/2021 - 22:49:23 2.555,50 (proposta) 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Válido

01/07/2021 - 00:43:33 2.500,00 (proposta) 39.326.153/0001-69 - A C SILVA
COMERCIO DE GENEROS EIRELI

Válido

01/07/2021 - 11:53:28 2.488,63 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Válido

01/07/2021 - 11:55:38 2.080,00 01.580.769/0001-99 - Bom Bons e
Descartáveis Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:55:41 2.070,82 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Válido

0077 - "TELA DE PROJEÇÃO RETRATIL Polegadas 100"" (4 3) e 92"" (16 9),Formato 4 3 (100"") e 16 9 (92"") ,Cor das bordas
Preta Cor do produto Branca,Voltagem 110V,Consumo (em funcionamento) 25W (poderá utilizar um conversor simples para
220V) Acompanha controle remoto com fio e sem fio ,Cor da área de projeção Branca ,Tecido Matte White (verso preto) Medidas
da área de projeção 203 (C) x 152 (A) cm ,Medidas do produto 225 (C) x 8 (A) x 7,8 (L) cm,Medidas da caixa 230 (C) x 12 (A) x
13,5 (L) cm ,Peso do produto 7 Kg, Peso da embalagem 7,8 Kgs ,Garantia 1 ano"
Data Valor CNPJ Situação

30/06/2021 - 21:27:02 1.075,20 (proposta) 01.580.769/0001-99 - Bom Bons e
Descartáveis Eireli

Válido

30/06/2021 - 22:49:23 975,00 (proposta) 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Válido

01/07/2021 - 00:43:19 970,00 (proposta) 39.326.153/0001-69 - A C SILVA
COMERCIO DE GENEROS EIRELI

Válido

01/07/2021 - 11:53:29 962,03 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Válido

01/07/2021 - 11:54:20 960,00 39.326.153/0001-69 - A C SILVA
COMERCIO DE GENEROS EIRELI

Válido

01/07/2021 - 11:54:23 956,59 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Válido

01/07/2021 - 11:55:47 896,00 01.580.769/0001-99 - Bom Bons e
Descartáveis Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:55:50 893,11 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Válido
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0078 - VENTILADOR DE PAREDE, 03 VELOCIDADES, OSCILAÇÃO, 90º MOTOR TURBO DE ALTA POTÊNCIA, 110V,
DIMENSÕES 60 CM
Data Valor CNPJ Situação

24/06/2021 - 10:50:35 578,00 (proposta) 41.722.633/0001-90 - HIGOR MARTINS
PEGORARO 07700858730

Cancelado - A empresa não atendeu o solicitado na Diligência, a
empresa não apresentou contratos e notas fiscais que comprovem a
autenticidade do atestado de capacidade técnica apresentado pela
empresa no processo em tela. 09/07/2021 10:28:34

28/06/2021 - 17:08:28 267,15 (proposta) 27.895.281/0001-44 - MV
ELETRONICOS EIRELI - ME

Cancelado - A empresa não apresentou conforme item 19.1.1.2.Prova
de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual (FIC) e Municipal,
relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de
atividade e compatível com o objeto licitado e nem item 19.1.1.8.
Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante,
devidamente atualizada, ficando INABILITADA, por não apresentar toda
documentação exigida no edital. 01/07/2021 18:36:23

30/06/2021 - 14:19:43 380,00 (proposta) 09.138.830/0001-54 - COSTA SIMAO
LTDA

Válido

30/06/2021 - 18:05:33 350,00 (proposta) 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

30/06/2021 - 21:27:17 316,80 (proposta) 01.580.769/0001-99 - Bom Bons e
Descartáveis Eireli

Válido

30/06/2021 - 22:49:22 379,50 (proposta) 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 00:43:08 375,00 (proposta) 39.326.153/0001-69 - A C SILVA
COMERCIO DE GENEROS EIRELI

Válido

01/07/2021 - 11:53:31 280,00 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 11:53:36 267,14 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:54:26 267,00 39.326.153/0001-69 - A C SILVA
COMERCIO DE GENEROS EIRELI

Válido

01/07/2021 - 11:54:32 266,99 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:54:51 295,50 09.138.830/0001-54 - COSTA SIMAO
LTDA

Válido

01/07/2021 - 11:55:36 265,00 39.326.153/0001-69 - A C SILVA
COMERCIO DE GENEROS EIRELI

Válido

01/07/2021 - 11:55:42 289,00 41.722.633/0001-90 - HIGOR MARTINS
PEGORARO 07700858730

Cancelado - A empresa não atendeu o solicitado na Diligência, a
empresa não apresentou contratos e notas fiscais que comprovem a
autenticidade do atestado de capacidade técnica apresentado pela
empresa no processo em tela. 09/07/2021 10:28:34

01/07/2021 - 11:55:50 264,99 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:55:59 264,00 01.580.769/0001-99 - Bom Bons e
Descartáveis Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:56:06 263,99 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:57:07 254,63 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55
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01/07/2021 - 11:58:21 254,00 39.326.153/0001-69 - A C SILVA
COMERCIO DE GENEROS EIRELI

Válido

01/07/2021 - 11:58:24 250,00 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 12:00:05 248,00 39.326.153/0001-69 - A C SILVA
COMERCIO DE GENEROS EIRELI

Válido

01/07/2021 - 12:01:36 247,00 27.895.281/0001-44 - MV
ELETRONICOS EIRELI - ME

Cancelado - A empresa não apresentou conforme item 19.1.1.2.Prova
de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual (FIC) e Municipal,
relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de
atividade e compatível com o objeto licitado e nem item 19.1.1.8.
Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante,
devidamente atualizada, ficando INABILITADA, por não apresentar toda
documentação exigida no edital. 01/07/2021 18:36:23

01/07/2021 - 12:02:14 245,00 39.326.153/0001-69 - A C SILVA
COMERCIO DE GENEROS EIRELI

Válido

01/07/2021 - 12:02:17 244,00 27.895.281/0001-44 - MV
ELETRONICOS EIRELI - ME

Cancelado - A empresa não apresentou conforme item 19.1.1.2.Prova
de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual (FIC) e Municipal,
relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de
atividade e compatível com o objeto licitado e nem item 19.1.1.8.
Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante,
devidamente atualizada, ficando INABILITADA, por não apresentar toda
documentação exigida no edital. 01/07/2021 18:36:23

01/07/2021 - 12:02:36 243,00 39.326.153/0001-69 - A C SILVA
COMERCIO DE GENEROS EIRELI

Válido

01/07/2021 - 12:02:39 242,00 27.895.281/0001-44 - MV
ELETRONICOS EIRELI - ME

Cancelado - A empresa não apresentou conforme item 19.1.1.2.Prova
de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual (FIC) e Municipal,
relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de
atividade e compatível com o objeto licitado e nem item 19.1.1.8.
Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante,
devidamente atualizada, ficando INABILITADA, por não apresentar toda
documentação exigida no edital. 01/07/2021 18:36:23

01/07/2021 - 12:03:05 240,00 39.326.153/0001-69 - A C SILVA
COMERCIO DE GENEROS EIRELI

Válido

01/07/2021 - 12:03:08 239,00 27.895.281/0001-44 - MV
ELETRONICOS EIRELI - ME

Cancelado - A empresa não apresentou conforme item 19.1.1.2.Prova
de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual (FIC) e Municipal,
relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de
atividade e compatível com o objeto licitado e nem item 19.1.1.8.
Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante,
devidamente atualizada, ficando INABILITADA, por não apresentar toda
documentação exigida no edital. 01/07/2021 18:36:23

0079 - VENTILADOR DE TETO 03 VELOCIDADES SEM LUMINÁRIA MATERIAL PBT, POLIPROPILENO, POLICARBONATO,
METAIS E VIDRO FUNÇÃO VENTILAÇÃO E OSCILAÇÃO VELOCIDADES 03 (BAIXA, MÉDIA E ALTA) MODELO VENTILADOR
DE TETO QUANTIDADE DE HÉLICES 03 TIPO DE ACIONAMENTO ATRAVÉS DO CONTROLE DE PAREDE INCLUSO NO
PRODUTO ALIMENTAÇÃO 110 VOLTS POTÊNCIA CONSUMIDA PELO MOTOR 90 WATTS ROTAÇÃO 410 RPM PESO
APROX DO PRODUTO 3,7 KG DIÂMETRO DA HÉLICE 102 CM DIMENSÕES APROX DO PRODUTO (L X A X P) 40 X 102 CM
GARANTIA 02 ANOS
Data Valor CNPJ Situação

30/06/2021 - 14:20:39 320,00 (proposta) 09.138.830/0001-54 - COSTA SIMAO
LTDA

Válido

30/06/2021 - 21:27:43 345,60 (proposta) 01.580.769/0001-99 - Bom Bons e
Descartáveis Eireli

Válido

30/06/2021 - 22:49:22 459,50 (proposta) 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 00:42:50 450,00 (proposta) 39.326.153/0001-69 - A C SILVA
COMERCIO DE GENEROS EIRELI

Válido
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01/07/2021 - 11:53:34 311,97 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 11:55:18 311,00 09.138.830/0001-54 - COSTA SIMAO
LTDA

Válido

01/07/2021 - 11:55:22 302,13 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 11:56:10 288,00 01.580.769/0001-99 - Bom Bons e
Descartáveis Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:56:13 287,96 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

0080 - PANELA DE PRESSÃO INDUSTRIAL 20L com 4 sistemas de segurança para sua completa tranquilidade no processo de
cozimento do alimento, além do fechamento externo Também vale ressaltar as alças em baquelite que não aquecem
Data Valor CNPJ Situação

24/06/2021 - 10:51:03 1.054,00 (proposta) 41.722.633/0001-90 - HIGOR MARTINS
PEGORARO 07700858730

Cancelado - A empresa não atendeu o solicitado na Diligência, a
empresa não apresentou contratos e notas fiscais que comprovem a
autenticidade do atestado de capacidade técnica apresentado pela
empresa no processo em tela. 09/07/2021 10:28:34

30/06/2021 - 14:21:46 1.080,00 (proposta) 09.138.830/0001-54 - COSTA SIMAO
LTDA

Válido

30/06/2021 - 21:27:56 585,60 (proposta) 01.580.769/0001-99 - Bom Bons e
Descartáveis Eireli

Válido

30/06/2021 - 22:49:22 774,50 (proposta) 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Válido

01/07/2021 - 00:11:08 750,00 (proposta) 26.885.935/0001-96 - JACILENE
PEREIRA GOMES

Válido

01/07/2021 - 11:53:35 584,54 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Válido

01/07/2021 - 11:54:28 584,53 26.885.935/0001-96 - JACILENE
PEREIRA GOMES

Válido

01/07/2021 - 11:54:32 576,36 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Válido

01/07/2021 - 11:55:20 576,34 26.885.935/0001-96 - JACILENE
PEREIRA GOMES

Válido

01/07/2021 - 11:55:23 571,17 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Válido

01/07/2021 - 11:55:37 761,00 09.138.830/0001-54 - COSTA SIMAO
LTDA

Válido

01/07/2021 - 11:55:44 571,15 26.885.935/0001-96 - JACILENE
PEREIRA GOMES

Válido

01/07/2021 - 11:55:48 565,75 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Válido

01/07/2021 - 11:56:20 488,00 01.580.769/0001-99 - Bom Bons e
Descartáveis Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:56:23 486,82 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Válido
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01/07/2021 - 11:56:31 527,00 41.722.633/0001-90 - HIGOR MARTINS
PEGORARO 07700858730

Cancelado - A empresa não atendeu o solicitado na Diligência, a
empresa não apresentou contratos e notas fiscais que comprovem a
autenticidade do atestado de capacidade técnica apresentado pela
empresa no processo em tela. 09/07/2021 10:28:34

0081 - TACHO ESMALTADO 4L Esmalte branco por dentro e preto por fora, Produto 100% atóxico Cozinha até 30% mais
rápido,• Máxima inibição á proliferação de germes e bactérias Tacho 14 polegadas MEDIDAS APROXIMADAMENTE Boca 36cm
Fundo 17cm Altura 7cm
Data Valor CNPJ Situação

30/06/2021 - 22:49:22 90,00 (proposta) 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 00:12:17 89,00 (proposta) 26.885.935/0001-96 - JACILENE
PEREIRA GOMES

Válido

01/07/2021 - 11:53:43 79,32 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 11:54:41 79,31 26.885.935/0001-96 - JACILENE
PEREIRA GOMES

Válido

01/07/2021 - 11:54:45 74,63 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 11:58:02 74,60 26.885.935/0001-96 - JACILENE
PEREIRA GOMES

Válido

01/07/2021 - 11:58:06 71,15 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 11:58:41 71,14 26.885.935/0001-96 - JACILENE
PEREIRA GOMES

Válido

01/07/2021 - 11:58:44 67,30 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 11:59:11 67,25 26.885.935/0001-96 - JACILENE
PEREIRA GOMES

Válido
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01/07/2021 - 11:59:15 65,25 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 12:00:09 65,24 26.885.935/0001-96 - JACILENE
PEREIRA GOMES

Válido

01/07/2021 - 12:00:13 58,38 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 12:00:33 58,37 26.885.935/0001-96 - JACILENE
PEREIRA GOMES

Válido

01/07/2021 - 12:00:37 49,21 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 12:02:37 49,20 26.885.935/0001-96 - JACILENE
PEREIRA GOMES

Válido

01/07/2021 - 12:02:40 40,79 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 12:03:49 40,78 26.885.935/0001-96 - JACILENE
PEREIRA GOMES

Válido

01/07/2021 - 12:04:02 40,00 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 12:05:18 39,99 26.885.935/0001-96 - JACILENE
PEREIRA GOMES

Válido

0082 - Caldeirão Alumínio 7Litros
Data Valor CNPJ Situação

30/06/2021 - 21:28:48 105,60 (proposta) 01.580.769/0001-99 - Bom Bons e
Descartáveis Eireli

Válido
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30/06/2021 - 22:49:21 146,00 (proposta) 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 00:16:19 140,00 (proposta) 26.885.935/0001-96 - JACILENE
PEREIRA GOMES

Válido

01/07/2021 - 11:53:44 101,96 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 11:55:00 101,95 26.885.935/0001-96 - JACILENE
PEREIRA GOMES

Válido

01/07/2021 - 11:55:04 96,66 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 11:55:32 96,65 26.885.935/0001-96 - JACILENE
PEREIRA GOMES

Válido

01/07/2021 - 11:55:35 95,42 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 11:56:35 88,00 01.580.769/0001-99 - Bom Bons e
Descartáveis Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:56:38 84,95 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 11:58:12 84,94 26.885.935/0001-96 - JACILENE
PEREIRA GOMES

Válido

01/07/2021 - 11:58:15 83,89 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55
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01/07/2021 - 11:59:22 83,85 26.885.935/0001-96 - JACILENE
PEREIRA GOMES

Válido

01/07/2021 - 11:59:25 78,65 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 12:00:16 78,64 26.885.935/0001-96 - JACILENE
PEREIRA GOMES

Válido

01/07/2021 - 12:00:20 77,11 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 12:00:40 77,10 26.885.935/0001-96 - JACILENE
PEREIRA GOMES

Válido

01/07/2021 - 12:00:43 74,81 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 12:02:45 74,80 26.885.935/0001-96 - JACILENE
PEREIRA GOMES

Válido

01/07/2021 - 12:02:49 70,75 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 12:04:35 70,74 26.885.935/0001-96 - JACILENE
PEREIRA GOMES

Válido

01/07/2021 - 12:04:39 70,00 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 12:05:28 69,99 26.885.935/0001-96 - JACILENE
PEREIRA GOMES

Válido

0083 - Caldeirão Alumínio 12 Litros
Data Valor CNPJ Situação

30/06/2021 - 21:28:36 225,60 (proposta) 01.580.769/0001-99 - Bom Bons e
Descartáveis Eireli

Válido
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30/06/2021 - 22:49:21 246,50 (proposta) 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 00:16:42 260,00 (proposta) 26.885.935/0001-96 - JACILENE
PEREIRA GOMES

Válido

01/07/2021 - 11:53:46 222,68 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 11:56:43 188,00 01.580.769/0001-99 - Bom Bons e
Descartáveis Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:56:46 182,62 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 11:58:29 182,60 26.885.935/0001-96 - JACILENE
PEREIRA GOMES

Válido

01/07/2021 - 11:58:32 177,51 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 11:58:52 177,50 26.885.935/0001-96 - JACILENE
PEREIRA GOMES

Válido

01/07/2021 - 11:58:55 168,89 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 11:59:35 168,88 26.885.935/0001-96 - JACILENE
PEREIRA GOMES

Válido

01/07/2021 - 11:59:40 164,12 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55
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01/07/2021 - 12:00:24 164,11 26.885.935/0001-96 - JACILENE
PEREIRA GOMES

Válido

01/07/2021 - 12:00:27 158,47 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 12:00:48 158,46 26.885.935/0001-96 - JACILENE
PEREIRA GOMES

Válido

01/07/2021 - 12:00:53 149,90 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 12:02:55 149,95 26.885.935/0001-96 - JACILENE
PEREIRA GOMES

Válido

01/07/2021 - 12:03:07 149,85 26.885.935/0001-96 - JACILENE
PEREIRA GOMES

Válido

01/07/2021 - 12:03:12 141,24 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 12:03:38 141,23 26.885.935/0001-96 - JACILENE
PEREIRA GOMES

Válido

01/07/2021 - 12:03:46 138,09 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 12:04:46 138,08 26.885.935/0001-96 - JACILENE
PEREIRA GOMES

Válido

01/07/2021 - 12:04:50 133,36 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 12:06:11 133,00 26.885.935/0001-96 - JACILENE
PEREIRA GOMES

Válido
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01/07/2021 - 12:06:14 131,32 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 12:06:38 131,30 26.885.935/0001-96 - JACILENE
PEREIRA GOMES

Válido

01/07/2021 - 12:06:41 122,86 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 12:07:03 122,85 26.885.935/0001-96 - JACILENE
PEREIRA GOMES

Válido

01/07/2021 - 12:07:06 120,42 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 12:07:25 120,40 26.885.935/0001-96 - JACILENE
PEREIRA GOMES

Válido

01/07/2021 - 12:07:28 117,35 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 12:07:51 117,34 26.885.935/0001-96 - JACILENE
PEREIRA GOMES

Válido

01/07/2021 - 12:07:55 110,11 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 12:08:20 110,10 26.885.935/0001-96 - JACILENE
PEREIRA GOMES

Válido

01/07/2021 - 12:08:23 108,91 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55
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01/07/2021 - 12:08:38 108,90 26.885.935/0001-96 - JACILENE
PEREIRA GOMES

Válido

01/07/2021 - 12:08:41 104,98 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 12:09:06 104,97 26.885.935/0001-96 - JACILENE
PEREIRA GOMES

Válido

01/07/2021 - 12:09:10 100,45 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 12:09:46 100,00 26.885.935/0001-96 - JACILENE
PEREIRA GOMES

Válido

0084 - PENLA TIPO CAÇAROLA Alumínio 30 litros
Data Valor CNPJ Situação

24/06/2021 - 10:52:55 167,60 (proposta) 41.722.633/0001-90 - HIGOR MARTINS
PEGORARO 07700858730

Cancelado - A empresa não atendeu o solicitado na Diligência, a
empresa não apresentou contratos e notas fiscais que comprovem a
autenticidade do atestado de capacidade técnica apresentado pela
empresa no processo em tela. 09/07/2021 10:28:34

30/06/2021 - 21:29:13 393,60 (proposta) 01.580.769/0001-99 - Bom Bons e
Descartáveis Eireli

Válido

30/06/2021 - 22:49:21 535,00 (proposta) 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 00:17:18 530,00 (proposta) 26.885.935/0001-96 - JACILENE
PEREIRA GOMES

Válido

01/07/2021 - 11:53:47 260,00 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 11:56:54 328,00 01.580.769/0001-99 - Bom Bons e
Descartáveis Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:59:57 167,59 26.885.935/0001-96 - JACILENE
PEREIRA GOMES

Válido

01/07/2021 - 12:02:40 100,00 41.722.633/0001-90 - HIGOR MARTINS
PEGORARO 07700858730

Cancelado - A empresa não atendeu o solicitado na Diligência, a
empresa não apresentou contratos e notas fiscais que comprovem a
autenticidade do atestado de capacidade técnica apresentado pela
empresa no processo em tela. 09/07/2021 10:28:34

01/07/2021 - 12:03:18 99,99 26.885.935/0001-96 - JACILENE
PEREIRA GOMES

Válido

01/07/2021 - 12:03:52 83,80 41.722.633/0001-90 - HIGOR MARTINS
PEGORARO 07700858730

Cancelado - A empresa não atendeu o solicitado na Diligência, a
empresa não apresentou contratos e notas fiscais que comprovem a
autenticidade do atestado de capacidade técnica apresentado pela
empresa no processo em tela. 09/07/2021 10:28:34
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01/07/2021 - 12:05:51 83,79 26.885.935/0001-96 - JACILENE
PEREIRA GOMES

Válido

0085 - PENLA TIPO CAÇAROLA Alumínio 50 litros
Data Valor CNPJ Situação

24/06/2021 - 10:53:26 515,94 (proposta) 41.722.633/0001-90 - HIGOR MARTINS
PEGORARO 07700858730

Cancelado - A empresa não atendeu o solicitado na Diligência, a
empresa não apresentou contratos e notas fiscais que comprovem a
autenticidade do atestado de capacidade técnica apresentado pela
empresa no processo em tela. 09/07/2021 10:28:34

30/06/2021 - 21:29:33 583,20 (proposta) 01.580.769/0001-99 - Bom Bons e
Descartáveis Eireli

Válido

30/06/2021 - 22:49:21 640,00 (proposta) 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 00:18:00 620,00 (proposta) 26.885.935/0001-96 - JACILENE
PEREIRA GOMES

Válido

01/07/2021 - 11:53:50 508,60 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 11:57:07 486,00 01.580.769/0001-99 - Bom Bons e
Descartáveis Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:57:10 483,18 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 11:57:29 400,00 41.722.633/0001-90 - HIGOR MARTINS
PEGORARO 07700858730

Cancelado - A empresa não atendeu o solicitado na Diligência, a
empresa não apresentou contratos e notas fiscais que comprovem a
autenticidade do atestado de capacidade técnica apresentado pela
empresa no processo em tela. 09/07/2021 10:28:34

01/07/2021 - 11:57:33 390,15 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 11:58:30 300,00 41.722.633/0001-90 - HIGOR MARTINS
PEGORARO 07700858730

Cancelado - A empresa não atendeu o solicitado na Diligência, a
empresa não apresentou contratos e notas fiscais que comprovem a
autenticidade do atestado de capacidade técnica apresentado pela
empresa no processo em tela. 09/07/2021 10:28:34

01/07/2021 - 12:01:43 299,99 26.885.935/0001-96 - JACILENE
PEREIRA GOMES

Válido

01/07/2021 - 12:03:03 257,97 41.722.633/0001-90 - HIGOR MARTINS
PEGORARO 07700858730

Cancelado - A empresa não atendeu o solicitado na Diligência, a
empresa não apresentou contratos e notas fiscais que comprovem a
autenticidade do atestado de capacidade técnica apresentado pela
empresa no processo em tela. 09/07/2021 10:28:34

01/07/2021 - 12:03:29 257,95 26.885.935/0001-96 - JACILENE
PEREIRA GOMES

Válido
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0086 - PANELA TIPO CAÇAROLA Alumínio 100 litros
Data Valor CNPJ Situação

30/06/2021 - 21:29:56 897,60 (proposta) 01.580.769/0001-99 - Bom Bons e
Descartáveis Eireli

Válido

30/06/2021 - 22:49:21 840,00 (proposta) 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Válido

01/07/2021 - 00:18:37 830,00 (proposta) 26.885.935/0001-96 - JACILENE
PEREIRA GOMES

Válido

01/07/2021 - 11:53:50 820,30 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Válido

01/07/2021 - 11:57:18 748,00 01.580.769/0001-99 - Bom Bons e
Descartáveis Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:57:22 745,20 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Válido

01/07/2021 - 12:01:52 745,19 26.885.935/0001-96 - JACILENE
PEREIRA GOMES

Válido

01/07/2021 - 12:01:54 737,68 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Válido

01/07/2021 - 12:02:14 736,67 26.885.935/0001-96 - JACILENE
PEREIRA GOMES

Válido

01/07/2021 - 12:02:17 729,23 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Válido

01/07/2021 - 12:04:07 729,20 26.885.935/0001-96 - JACILENE
PEREIRA GOMES

Válido

01/07/2021 - 12:04:10 724,68 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Válido

0087 - FRIGIDEIRA DE AUMINIO Nº 26 cabo de Baquelite Medidas (Aproximadas)Altura 5 cm, Diâmetro (interno) 26,50 cm
espessura 1,70 mm, Capacidade 2 200 ml
Data Valor CNPJ Situação

24/06/2021 - 10:54:01 130,92 (proposta) 41.722.633/0001-90 - HIGOR MARTINS
PEGORARO 07700858730

Cancelado - A empresa não atendeu o solicitado na Diligência, a
empresa não apresentou contratos e notas fiscais que comprovem a
autenticidade do atestado de capacidade técnica apresentado pela
empresa no processo em tela. 09/07/2021 10:28:34

30/06/2021 - 21:30:10 88,80 (proposta) 01.580.769/0001-99 - Bom Bons e
Descartáveis Eireli

Válido

30/06/2021 - 22:49:21 95,00 (proposta) 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 00:19:37 94,00 (proposta) 26.885.935/0001-96 - JACILENE
PEREIRA GOMES

Válido

01/07/2021 - 11:53:50 80,66 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 11:57:27 74,00 01.580.769/0001-99 - Bom Bons e
Descartáveis Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:57:31 69,65 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55
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01/07/2021 - 11:57:46 65,46 41.722.633/0001-90 - HIGOR MARTINS
PEGORARO 07700858730

Cancelado - A empresa não atendeu o solicitado na Diligência, a
empresa não apresentou contratos e notas fiscais que comprovem a
autenticidade do atestado de capacidade técnica apresentado pela
empresa no processo em tela. 09/07/2021 10:28:34

01/07/2021 - 11:57:50 61,77 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 12:01:22 61,76 26.885.935/0001-96 - JACILENE
PEREIRA GOMES

Válido

01/07/2021 - 12:01:25 59,90 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 12:02:01 59,89 26.885.935/0001-96 - JACILENE
PEREIRA GOMES

Válido

01/07/2021 - 12:02:05 54,33 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 12:02:24 54,32 26.885.935/0001-96 - JACILENE
PEREIRA GOMES

Válido

01/07/2021 - 12:02:29 53,59 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 12:04:22 53,58 26.885.935/0001-96 - JACILENE
PEREIRA GOMES

Válido

01/07/2021 - 12:04:27 49,15 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 12:06:25 49,14 26.885.935/0001-96 - JACILENE
PEREIRA GOMES

Válido
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01/07/2021 - 12:06:28 42,19 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 12:07:12 42,15 26.885.935/0001-96 - JACILENE
PEREIRA GOMES

Válido

01/07/2021 - 12:07:15 41,56 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 12:08:05 41,55 26.885.935/0001-96 - JACILENE
PEREIRA GOMES

Válido

01/07/2021 - 12:08:08 40,00 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 12:08:28 39,99 26.885.935/0001-96 - JACILENE
PEREIRA GOMES

Válido

0088 - FRIGIDEIRA DE AUMINIO Nº 28 cabo de BaqueliteMedidas (Aproximadas)Altura 5,40 cm,Diâmetro (interno) 28 cm
espessura 1,70 mm, Capacidade 2 700 ml
Data Valor CNPJ Situação

24/06/2021 - 10:54:28 139,80 (proposta) 41.722.633/0001-90 - HIGOR MARTINS
PEGORARO 07700858730

Cancelado - A empresa não atendeu o solicitado na Diligência, a
empresa não apresentou contratos e notas fiscais que comprovem a
autenticidade do atestado de capacidade técnica apresentado pela
empresa no processo em tela. 09/07/2021 10:28:34

30/06/2021 - 21:30:28 141,60 (proposta) 01.580.769/0001-99 - Bom Bons e
Descartáveis Eireli

Válido

30/06/2021 - 22:49:21 160,00 (proposta) 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 00:20:17 159,00 (proposta) 26.885.935/0001-96 - JACILENE
PEREIRA GOMES

Válido

01/07/2021 - 11:53:52 131,09 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 11:57:33 118,00 01.580.769/0001-99 - Bom Bons e
Descartáveis Eireli

Válido
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01/07/2021 - 11:57:36 109,92 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 11:58:47 80,00 41.722.633/0001-90 - HIGOR MARTINS
PEGORARO 07700858730

Cancelado - A empresa não atendeu o solicitado na Diligência, a
empresa não apresentou contratos e notas fiscais que comprovem a
autenticidade do atestado de capacidade técnica apresentado pela
empresa no processo em tela. 09/07/2021 10:28:34

01/07/2021 - 11:58:51 78,61 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 11:59:47 69,90 41.722.633/0001-90 - HIGOR MARTINS
PEGORARO 07700858730

Cancelado - A empresa não atendeu o solicitado na Diligência, a
empresa não apresentou contratos e notas fiscais que comprovem a
autenticidade do atestado de capacidade técnica apresentado pela
empresa no processo em tela. 09/07/2021 10:28:34

01/07/2021 - 11:59:51 70,00 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 12:01:14 69,89 26.885.935/0001-96 - JACILENE
PEREIRA GOMES

Válido

0089 - Escorredor Industrial P/ Arroz, Macarrão E Afins (5 Litros) MEDIDAS APROXIMADAMENTE Diâmetro da boca 30,0
cm,ltura 16,5 cm,Diâmetro da base 18,5 cm, Capacidade 5,00 L,Peso vazio 0,50 Kg
Data Valor CNPJ Situação

24/06/2021 - 10:54:54 146,66 (proposta) 41.722.633/0001-90 - HIGOR MARTINS
PEGORARO 07700858730

Cancelado - A empresa não atendeu o solicitado na Diligência, a
empresa não apresentou contratos e notas fiscais que comprovem a
autenticidade do atestado de capacidade técnica apresentado pela
empresa no processo em tela. 09/07/2021 10:28:34

30/06/2021 - 21:30:47 132,00 (proposta) 01.580.769/0001-99 - Bom Bons e
Descartáveis Eireli

Válido

30/06/2021 - 22:49:21 137,00 (proposta) 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Válido

01/07/2021 - 00:20:56 135,00 (proposta) 26.885.935/0001-96 - JACILENE
PEREIRA GOMES

Válido

01/07/2021 - 11:53:56 123,22 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Válido

01/07/2021 - 11:56:06 123,21 26.885.935/0001-96 - JACILENE
PEREIRA GOMES

Válido

01/07/2021 - 11:56:10 119,67 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Válido

01/07/2021 - 11:57:41 110,00 01.580.769/0001-99 - Bom Bons e
Descartáveis Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:57:45 108,33 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Válido

01/07/2021 - 11:59:01 80,00 41.722.633/0001-90 - HIGOR MARTINS
PEGORARO 07700858730

Cancelado - A empresa não atendeu o solicitado na Diligência, a
empresa não apresentou contratos e notas fiscais que comprovem a
autenticidade do atestado de capacidade técnica apresentado pela
empresa no processo em tela. 09/07/2021 10:28:34

01/07/2021 - 11:59:05 70,22 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Válido

01/07/2021 - 11:59:59 73,33 41.722.633/0001-90 - HIGOR MARTINS
PEGORARO 07700858730

Cancelado - A empresa não atendeu o solicitado na Diligência, a
empresa não apresentou contratos e notas fiscais que comprovem a
autenticidade do atestado de capacidade técnica apresentado pela
empresa no processo em tela. 09/07/2021 10:28:34
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01/07/2021 - 12:01:04 70,21 26.885.935/0001-96 - JACILENE
PEREIRA GOMES

Válido

01/07/2021 - 12:01:07 67,63 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Válido

01/07/2021 - 12:01:31 67,62 26.885.935/0001-96 - JACILENE
PEREIRA GOMES

Válido

01/07/2021 - 12:01:34 60,00 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Válido

0090 - Escorredor Grande De Macarrão Aluminio 25L MEDIDAS APROXIMADAMENTE Altura 24 cm, Diâmetro 50 cm Espessura
1,20 mmCapacidade 25 Litro
Data Valor CNPJ Situação

24/06/2021 - 10:55:27 354,44 (proposta) 41.722.633/0001-90 - HIGOR MARTINS
PEGORARO 07700858730

Cancelado - A empresa não atendeu o solicitado na Diligência, a
empresa não apresentou contratos e notas fiscais que comprovem a
autenticidade do atestado de capacidade técnica apresentado pela
empresa no processo em tela. 09/07/2021 10:28:34

30/06/2021 - 21:31:04 201,60 (proposta) 01.580.769/0001-99 - Bom Bons e
Descartáveis Eireli

Válido

30/06/2021 - 22:49:21 201,00 (proposta) 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Válido

01/07/2021 - 11:57:49 168,00 01.580.769/0001-99 - Bom Bons e
Descartáveis Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:57:52 159,96 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Válido

01/07/2021 - 11:59:23 177,22 41.722.633/0001-90 - HIGOR MARTINS
PEGORARO 07700858730

Cancelado - A empresa não atendeu o solicitado na Diligência, a
empresa não apresentou contratos e notas fiscais que comprovem a
autenticidade do atestado de capacidade técnica apresentado pela
empresa no processo em tela. 09/07/2021 10:28:34

0091 - BACIA EM INOX 30 CM Material 100% Aço Inox Medidas do produto 30,5 x 30,5 x 8 Cm (C x L x A) Bordas 1 cm
Data Valor CNPJ Situação

24/06/2021 - 10:56:53 29,40 (proposta) 41.722.633/0001-90 - HIGOR MARTINS
PEGORARO 07700858730

Cancelado - A empresa não atendeu o solicitado na Diligência, a
empresa não apresentou contratos e notas fiscais que comprovem a
autenticidade do atestado de capacidade técnica apresentado pela
empresa no processo em tela. 09/07/2021 10:28:34

30/06/2021 - 21:31:31 144,00 (proposta) 01.580.769/0001-99 - Bom Bons e
Descartáveis Eireli

Válido

30/06/2021 - 22:49:21 133,00 (proposta) 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 11:54:08 90,00 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 11:58:01 120,00 01.580.769/0001-99 - Bom Bons e
Descartáveis Eireli

Válido

0092 - BACIA INOX 50 CM Material 100% Aço Inox MEDIDAS APROXIMADAS Diâmetro da boca 49,0 cm, Altura 12,0 cm,
Diâmetro da base 26,0 cm, Capacidade 13,30L
Data Valor CNPJ Situação

24/06/2021 - 10:57:24 83,06 (proposta) 41.722.633/0001-90 - HIGOR MARTINS
PEGORARO 07700858730

Cancelado - A empresa não atendeu o solicitado na Diligência, a
empresa não apresentou contratos e notas fiscais que comprovem a
autenticidade do atestado de capacidade técnica apresentado pela
empresa no processo em tela. 09/07/2021 10:28:34

30/06/2021 - 21:31:42 192,00 (proposta) 01.580.769/0001-99 - Bom Bons e
Descartáveis Eireli

Válido
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30/06/2021 - 22:49:21 165,00 (proposta) 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 11:54:09 80,51 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 11:58:10 160,00 01.580.769/0001-99 - Bom Bons e
Descartáveis Eireli

Válido

01/07/2021 - 12:00:33 70,00 41.722.633/0001-90 - HIGOR MARTINS
PEGORARO 07700858730

Cancelado - A empresa não atendeu o solicitado na Diligência, a
empresa não apresentou contratos e notas fiscais que comprovem a
autenticidade do atestado de capacidade técnica apresentado pela
empresa no processo em tela. 09/07/2021 10:28:34

01/07/2021 - 12:00:37 80,00 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

0093 - BACIA INOX 60CM Material 100% Aço Inox MEDIDAS APROXIMADAS Diâmetro 60 cm, Altura 13 cm CAPACIADE 18l
Data Valor CNPJ Situação

24/06/2021 - 10:57:46 141,40 (proposta) 41.722.633/0001-90 - HIGOR MARTINS
PEGORARO 07700858730

Cancelado - A empresa não atendeu o solicitado na Diligência, a
empresa não apresentou contratos e notas fiscais que comprovem a
autenticidade do atestado de capacidade técnica apresentado pela
empresa no processo em tela. 09/07/2021 10:28:34

30/06/2021 - 21:31:53 276,00 (proposta) 01.580.769/0001-99 - Bom Bons e
Descartáveis Eireli

Válido

30/06/2021 - 22:49:21 233,00 (proposta) 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 11:54:11 137,79 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 11:58:17 230,00 01.580.769/0001-99 - Bom Bons e
Descartáveis Eireli

Válido

01/07/2021 - 12:00:46 100,00 41.722.633/0001-90 - HIGOR MARTINS
PEGORARO 07700858730

Cancelado - A empresa não atendeu o solicitado na Diligência, a
empresa não apresentou contratos e notas fiscais que comprovem a
autenticidade do atestado de capacidade técnica apresentado pela
empresa no processo em tela. 09/07/2021 10:28:34
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01/07/2021 - 12:00:49 120,00 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

0094 - ASSADEIRA REDONDA 30 CM EM ALUMINIO (Comprimento x Largura x Altura) 30 x 30 x 6 cm 2,5 L
Data Valor CNPJ Situação

24/06/2021 - 10:58:08 80,28 (proposta) 41.722.633/0001-90 - HIGOR MARTINS
PEGORARO 07700858730

Cancelado - A empresa não atendeu o solicitado na Diligência, a
empresa não apresentou contratos e notas fiscais que comprovem a
autenticidade do atestado de capacidade técnica apresentado pela
empresa no processo em tela. 09/07/2021 10:28:34

30/06/2021 - 21:32:04 50,40 (proposta) 01.580.769/0001-99 - Bom Bons e
Descartáveis Eireli

Válido

30/06/2021 - 22:49:21 45,00 (proposta) 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Válido

01/07/2021 - 00:22:31 44,00 (proposta) 26.885.935/0001-96 - JACILENE
PEREIRA GOMES

Válido

01/07/2021 - 11:54:12 43,23 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Válido

01/07/2021 - 11:56:37 43,20 26.885.935/0001-96 - JACILENE
PEREIRA GOMES

Válido

01/07/2021 - 11:56:40 38,08 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Válido

01/07/2021 - 11:58:25 42,00 01.580.769/0001-99 - Bom Bons e
Descartáveis Eireli

Válido

01/07/2021 - 12:01:04 40,14 41.722.633/0001-90 - HIGOR MARTINS
PEGORARO 07700858730

Cancelado - A empresa não atendeu o solicitado na Diligência, a
empresa não apresentou contratos e notas fiscais que comprovem a
autenticidade do atestado de capacidade técnica apresentado pela
empresa no processo em tela. 09/07/2021 10:28:34

0095 - ASSADEIRA REDONDA 40 CM EM ALUMINIO
Data Valor CNPJ Situação

30/06/2021 - 21:32:15 81,60 (proposta) 01.580.769/0001-99 - Bom Bons e
Descartáveis Eireli

Válido

30/06/2021 - 22:49:21 85,00 (proposta) 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Válido

01/07/2021 - 00:23:05 85,00 (proposta) 26.885.935/0001-96 - JACILENE
PEREIRA GOMES

Válido

01/07/2021 - 11:54:14 78,86 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Válido

01/07/2021 - 11:56:48 78,85 26.885.935/0001-96 - JACILENE
PEREIRA GOMES

Válido

01/07/2021 - 11:56:51 68,90 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Válido

01/07/2021 - 11:58:34 68,00 01.580.769/0001-99 - Bom Bons e
Descartáveis Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:58:39 61,29 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Válido

0096 - ASSADEIRA REDONDA 50 CM EM ALUMINIO
Data Valor CNPJ Situação

30/06/2021 - 21:32:27 91,20 (proposta) 01.580.769/0001-99 - Bom Bons e
Descartáveis Eireli

Válido

30/06/2021 - 22:49:21 112,00 (proposta) 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Válido

01/07/2021 - 00:23:51 110,00 (proposta) 26.885.935/0001-96 - JACILENE
PEREIRA GOMES

Válido

01/07/2021 - 11:54:19 89,77 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Válido

01/07/2021 - 11:56:58 89,75 26.885.935/0001-96 - JACILENE
PEREIRA GOMES

Válido

01/07/2021 - 11:57:01 86,09 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Válido

01/07/2021 - 11:58:49 76,00 01.580.769/0001-99 - Bom Bons e
Descartáveis Eireli

Válido
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01/07/2021 - 11:58:52 71,41 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Válido

0097 - Assadeira Redonda Alta 40 Cm 11,3 L
Data Valor CNPJ Situação

30/06/2021 - 21:32:44 48,00 (proposta) 01.580.769/0001-99 - Bom Bons e
Descartáveis Eireli

Válido

30/06/2021 - 22:49:21 45,00 (proposta) 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Válido

01/07/2021 - 00:24:37 44,00 (proposta) 26.885.935/0001-96 - JACILENE
PEREIRA GOMES

Válido

01/07/2021 - 11:54:20 42,04 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Válido

01/07/2021 - 11:58:57 40,00 01.580.769/0001-99 - Bom Bons e
Descartáveis Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:59:01 35,37 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Válido

0098 - ASSADEIRA RETANGULAR N 04 EM ALUMINIO 39 Centímetros de Comprimento X 27 Largura X 6 Altura
Data Valor CNPJ Situação

24/06/2021 - 10:58:56 61,98 (proposta) 41.722.633/0001-90 - HIGOR MARTINS
PEGORARO 07700858730

Cancelado - A empresa não atendeu o solicitado na Diligência, a
empresa não apresentou contratos e notas fiscais que comprovem a
autenticidade do atestado de capacidade técnica apresentado pela
empresa no processo em tela. 09/07/2021 10:28:34

30/06/2021 - 21:33:03 69,60 (proposta) 01.580.769/0001-99 - Bom Bons e
Descartáveis Eireli

Válido

30/06/2021 - 22:49:20 70,00 (proposta) 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 00:25:18 69,00 (proposta) 26.885.935/0001-96 - JACILENE
PEREIRA GOMES

Válido

01/07/2021 - 11:54:20 58,40 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 11:57:24 58,35 26.885.935/0001-96 - JACILENE
PEREIRA GOMES

Válido

01/07/2021 - 11:57:27 55,85 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 11:59:03 58,00 01.580.769/0001-99 - Bom Bons e
Descartáveis Eireli

Válido

01/07/2021 - 12:01:20 30,99 41.722.633/0001-90 - HIGOR MARTINS
PEGORARO 07700858730

Cancelado - A empresa não atendeu o solicitado na Diligência, a
empresa não apresentou contratos e notas fiscais que comprovem a
autenticidade do atestado de capacidade técnica apresentado pela
empresa no processo em tela. 09/07/2021 10:28:34
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01/07/2021 - 12:01:25 35,00 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

0099 - ASSADEIRA RETANGULAR N 05 EM ALUMINIO 39 Centímetros de (Comprimento x Largura x Altura) 46 x 34 x 6 cm
Data Valor CNPJ Situação

24/06/2021 - 10:59:24 82,44 (proposta) 41.722.633/0001-90 - HIGOR MARTINS
PEGORARO 07700858730

Cancelado - A empresa não atendeu o solicitado na Diligência, a
empresa não apresentou contratos e notas fiscais que comprovem a
autenticidade do atestado de capacidade técnica apresentado pela
empresa no processo em tela. 09/07/2021 10:28:34

30/06/2021 - 21:33:23 103,20 (proposta) 01.580.769/0001-99 - Bom Bons e
Descartáveis Eireli

Válido

30/06/2021 - 22:49:20 98,00 (proposta) 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 00:26:02 97,00 (proposta) 26.885.935/0001-96 - JACILENE
PEREIRA GOMES

Válido

01/07/2021 - 11:54:22 72,92 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 11:59:10 86,00 01.580.769/0001-99 - Bom Bons e
Descartáveis Eireli

Válido

01/07/2021 - 12:01:41 50,00 41.722.633/0001-90 - HIGOR MARTINS
PEGORARO 07700858730

Cancelado - A empresa não atendeu o solicitado na Diligência, a
empresa não apresentou contratos e notas fiscais que comprovem a
autenticidade do atestado de capacidade técnica apresentado pela
empresa no processo em tela. 09/07/2021 10:28:34

0100 - ASSADEITA RETANGULAR C/ ALÇA 60x40 Cm EM ALUMINIO
Data Valor CNPJ Situação

24/06/2021 - 10:59:49 327,00 (proposta) 41.722.633/0001-90 - HIGOR MARTINS
PEGORARO 07700858730

Cancelado - A empresa não atendeu o solicitado na Diligência, a
empresa não apresentou contratos e notas fiscais que comprovem a
autenticidade do atestado de capacidade técnica apresentado pela
empresa no processo em tela. 09/07/2021 10:28:34

30/06/2021 - 21:33:39 115,20 (proposta) 01.580.769/0001-99 - Bom Bons e
Descartáveis Eireli

Válido

30/06/2021 - 22:49:20 112,00 (proposta) 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Válido

01/07/2021 - 11:59:16 96,00 01.580.769/0001-99 - Bom Bons e
Descartáveis Eireli

Válido

01/07/2021 - 11:59:19 86,71 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Válido

01/07/2021 - 12:01:59 163,50 41.722.633/0001-90 - HIGOR MARTINS
PEGORARO 07700858730

Cancelado - A empresa não atendeu o solicitado na Diligência, a
empresa não apresentou contratos e notas fiscais que comprovem a
autenticidade do atestado de capacidade técnica apresentado pela
empresa no processo em tela. 09/07/2021 10:28:34

0101 - FORMA COM FURO NO MEIO GRANDE MEDIDAS Diâmetro 36 cm ,Altura13 cm,Capacidade 8,9 L
Data Valor CNPJ Situação
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24/06/2021 - 11:00:37 129,68 (proposta) 41.722.633/0001-90 - HIGOR MARTINS
PEGORARO 07700858730

Cancelado - A empresa não atendeu o solicitado na Diligência, a
empresa não apresentou contratos e notas fiscais que comprovem a
autenticidade do atestado de capacidade técnica apresentado pela
empresa no processo em tela. 09/07/2021 10:28:34

30/06/2021 - 21:33:53 132,00 (proposta) 01.580.769/0001-99 - Bom Bons e
Descartáveis Eireli

Válido

30/06/2021 - 22:49:20 135,00 (proposta) 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 00:28:03 134,00 (proposta) 26.885.935/0001-96 - JACILENE
PEREIRA GOMES

Válido

01/07/2021 - 12:09:55 123,96 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 12:10:20 100,00 41.722.633/0001-90 - HIGOR MARTINS
PEGORARO 07700858730

Cancelado - A empresa não atendeu o solicitado na Diligência, a
empresa não apresentou contratos e notas fiscais que comprovem a
autenticidade do atestado de capacidade técnica apresentado pela
empresa no processo em tela. 09/07/2021 10:28:34

01/07/2021 - 12:10:23 96,27 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 12:10:47 110,00 01.580.769/0001-99 - Bom Bons e
Descartáveis Eireli

Válido

01/07/2021 - 12:12:27 64,84 41.722.633/0001-90 - HIGOR MARTINS
PEGORARO 07700858730

Cancelado - A empresa não atendeu o solicitado na Diligência, a
empresa não apresentou contratos e notas fiscais que comprovem a
autenticidade do atestado de capacidade técnica apresentado pela
empresa no processo em tela. 09/07/2021 10:28:34

01/07/2021 - 12:12:31 65,00 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 12:13:38 64,83 26.885.935/0001-96 - JACILENE
PEREIRA GOMES

Válido

0102 - FORMA COM FURO NO MEIO MÉDIO MEDIDAS Diâmetro Diâmetro24 cm Altura11 cm,Capacidade 3,4 L
Data Valor CNPJ Situação

24/06/2021 - 11:01:14 63,28 (proposta) 41.722.633/0001-90 - HIGOR MARTINS
PEGORARO 07700858730

Cancelado - A empresa não atendeu o solicitado na Diligência, a
empresa não apresentou contratos e notas fiscais que comprovem a
autenticidade do atestado de capacidade técnica apresentado pela
empresa no processo em tela. 09/07/2021 10:28:34

30/06/2021 - 21:34:06 192,00 (proposta) 01.580.769/0001-99 - Bom Bons e
Descartáveis Eireli

Válido
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30/06/2021 - 22:49:20 18,00 (proposta) 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 00:28:54 18,00 (proposta) 26.885.935/0001-96 - JACILENE
PEREIRA GOMES

Válido

01/07/2021 - 12:09:57 15,00 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 12:10:39 31,64 41.722.633/0001-90 - HIGOR MARTINS
PEGORARO 07700858730

Cancelado - A empresa não atendeu o solicitado na Diligência, a
empresa não apresentou contratos e notas fiscais que comprovem a
autenticidade do atestado de capacidade técnica apresentado pela
empresa no processo em tela. 09/07/2021 10:28:34

01/07/2021 - 12:11:00 160,00 01.580.769/0001-99 - Bom Bons e
Descartáveis Eireli

Válido

01/07/2021 - 12:13:43 14,99 26.885.935/0001-96 - JACILENE
PEREIRA GOMES

Válido

0103 - Esteira Assadeira Pão Frances 5 Tiras Alumínio
Data Valor CNPJ Situação

30/06/2021 - 22:49:20 110,00 (proposta) 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

0104 - CONCHA DE ALUMINIO N 14 57CM
Data Valor CNPJ Situação

24/06/2021 - 11:02:07 54,64 (proposta) 41.722.633/0001-90 - HIGOR MARTINS
PEGORARO 07700858730

Cancelado - A empresa não atendeu o solicitado na Diligência, a
empresa não apresentou contratos e notas fiscais que comprovem a
autenticidade do atestado de capacidade técnica apresentado pela
empresa no processo em tela. 09/07/2021 10:28:34

30/06/2021 - 21:34:18 76,80 (proposta) 01.580.769/0001-99 - Bom Bons e
Descartáveis Eireli

Válido

30/06/2021 - 22:49:20 95,00 (proposta) 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 00:29:32 94,00 (proposta) 26.885.935/0001-96 - JACILENE
PEREIRA GOMES

Válido
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01/07/2021 - 12:10:00 60,00 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 12:11:11 64,00 01.580.769/0001-99 - Bom Bons e
Descartáveis Eireli

Válido

01/07/2021 - 12:13:51 54,63 26.885.935/0001-96 - JACILENE
PEREIRA GOMES

Válido

01/07/2021 - 12:14:58 40,00 41.722.633/0001-90 - HIGOR MARTINS
PEGORARO 07700858730

Cancelado - A empresa não atendeu o solicitado na Diligência, a
empresa não apresentou contratos e notas fiscais que comprovem a
autenticidade do atestado de capacidade técnica apresentado pela
empresa no processo em tela. 09/07/2021 10:28:34

01/07/2021 - 12:15:09 39,99 26.885.935/0001-96 - JACILENE
PEREIRA GOMES

Válido

01/07/2021 - 12:15:26 27,32 41.722.633/0001-90 - HIGOR MARTINS
PEGORARO 07700858730

Cancelado - A empresa não atendeu o solicitado na Diligência, a
empresa não apresentou contratos e notas fiscais que comprovem a
autenticidade do atestado de capacidade técnica apresentado pela
empresa no processo em tela. 09/07/2021 10:28:34

01/07/2021 - 12:15:40 27,30 26.885.935/0001-96 - JACILENE
PEREIRA GOMES

Válido

0105 - GARFO DE ALUMINIO 2 DENTES 48CM
Data Valor CNPJ Situação

24/06/2021 - 11:02:35 32,10 (proposta) 41.722.633/0001-90 - HIGOR MARTINS
PEGORARO 07700858730

Cancelado - A empresa não atendeu o solicitado na Diligência, a
empresa não apresentou contratos e notas fiscais que comprovem a
autenticidade do atestado de capacidade técnica apresentado pela
empresa no processo em tela. 09/07/2021 10:28:34

30/06/2021 - 21:34:30 66,00 (proposta) 01.580.769/0001-99 - Bom Bons e
Descartáveis Eireli

Válido

30/06/2021 - 22:49:20 92,00 (proposta) 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 00:30:04 91,00 (proposta) 26.885.935/0001-96 - JACILENE
PEREIRA GOMES

Válido

01/07/2021 - 12:10:01 60,00 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 12:11:18 55,00 01.580.769/0001-99 - Bom Bons e
Descartáveis Eireli

Válido

01/07/2021 - 12:13:57 32,09 26.885.935/0001-96 - JACILENE
PEREIRA GOMES

Válido

01/07/2021 - 12:15:10 30,00 41.722.633/0001-90 - HIGOR MARTINS
PEGORARO 07700858730

Cancelado - A empresa não atendeu o solicitado na Diligência, a
empresa não apresentou contratos e notas fiscais que comprovem a
autenticidade do atestado de capacidade técnica apresentado pela
empresa no processo em tela. 09/07/2021 10:28:34

01/07/2021 - 12:15:32 29,99 26.885.935/0001-96 - JACILENE
PEREIRA GOMES

Válido

01/07/2021 - 12:17:18 16,05 41.722.633/0001-90 - HIGOR MARTINS
PEGORARO 07700858730

Cancelado - A empresa não atendeu o solicitado na Diligência, a
empresa não apresentou contratos e notas fiscais que comprovem a
autenticidade do atestado de capacidade técnica apresentado pela
empresa no processo em tela. 09/07/2021 10:28:34

01/07/2021 - 12:17:28 16,04 26.885.935/0001-96 - JACILENE
PEREIRA GOMES

Válido



A autenticidade do documento pode ser verificada no site http://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 20/09/2021 às 16:54:32.
Código verificador: 13D75D

Página 310 de 423

0106 - ESPUMADEIRA
Data Valor CNPJ Situação

24/06/2021 - 11:03:00 43,76 (proposta) 41.722.633/0001-90 - HIGOR MARTINS
PEGORARO 07700858730

Cancelado - A empresa não atendeu o solicitado na Diligência, a
empresa não apresentou contratos e notas fiscais que comprovem a
autenticidade do atestado de capacidade técnica apresentado pela
empresa no processo em tela. 09/07/2021 10:28:34

30/06/2021 - 21:34:45 33,60 (proposta) 01.580.769/0001-99 - Bom Bons e
Descartáveis Eireli

Válido

30/06/2021 - 22:49:28 35,00 (proposta) 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Válido

01/07/2021 - 12:10:03 26,55 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Válido

01/07/2021 - 12:10:57 21,88 41.722.633/0001-90 - HIGOR MARTINS
PEGORARO 07700858730

Cancelado - A empresa não atendeu o solicitado na Diligência, a
empresa não apresentou contratos e notas fiscais que comprovem a
autenticidade do atestado de capacidade técnica apresentado pela
empresa no processo em tela. 09/07/2021 10:28:34

01/07/2021 - 12:11:01 20,00 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Válido

01/07/2021 - 12:11:27 28,00 01.580.769/0001-99 - Bom Bons e
Descartáveis Eireli

Válido

0107 - ESPUMADEIRA DE ALUMINIO Diâmetro 20 m,Comprimento total 79 cm,Material do cabo Alumínio,Material da
escumadeira Alumínio,Tipo de malha Grossa
Data Valor CNPJ Situação

24/06/2021 - 11:03:28 82,44 (proposta) 41.722.633/0001-90 - HIGOR MARTINS
PEGORARO 07700858730

Cancelado - A empresa não atendeu o solicitado na Diligência, a
empresa não apresentou contratos e notas fiscais que comprovem a
autenticidade do atestado de capacidade técnica apresentado pela
empresa no processo em tela. 09/07/2021 10:28:34

30/06/2021 - 21:34:55 66,00 (proposta) 01.580.769/0001-99 - Bom Bons e
Descartáveis Eireli

Válido

30/06/2021 - 22:49:28 80,00 (proposta) 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 00:30:53 80,00 (proposta) 26.885.935/0001-96 - JACILENE
PEREIRA GOMES

Válido

01/07/2021 - 12:10:05 61,83 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 12:11:39 41,22 41.722.633/0001-90 - HIGOR MARTINS
PEGORARO 07700858730

Cancelado - A empresa não atendeu o solicitado na Diligência, a
empresa não apresentou contratos e notas fiscais que comprovem a
autenticidade do atestado de capacidade técnica apresentado pela
empresa no processo em tela. 09/07/2021 10:28:34

01/07/2021 - 12:11:43 40,00 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 12:11:46 55,00 01.580.769/0001-99 - Bom Bons e
Descartáveis Eireli

Válido

01/07/2021 - 12:13:24 39,99 26.885.935/0001-96 - JACILENE
PEREIRA GOMES

Válido
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0108 - COLHER PLANA 45CM ALUMINIO Comprimento 45 cm,Largura5,5 cm,Altura1,2 cm
Data Valor CNPJ Situação

24/06/2021 - 11:03:57 35,46 (proposta) 41.722.633/0001-90 - HIGOR MARTINS
PEGORARO 07700858730

Cancelado - A empresa não atendeu o solicitado na Diligência, a
empresa não apresentou contratos e notas fiscais que comprovem a
autenticidade do atestado de capacidade técnica apresentado pela
empresa no processo em tela. 09/07/2021 10:28:34

30/06/2021 - 22:49:28 12,00 (proposta) 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 12:11:59 17,73 41.722.633/0001-90 - HIGOR MARTINS
PEGORARO 07700858730

Cancelado - A empresa não atendeu o solicitado na Diligência, a
empresa não apresentou contratos e notas fiscais que comprovem a
autenticidade do atestado de capacidade técnica apresentado pela
empresa no processo em tela. 09/07/2021 10:28:34

0109 - ESPATULA DE CONFEITEIRO 40CM aterial do cabo Aço inoxidável,Material da ponta Aço inoxidável
Data Valor CNPJ Situação

30/06/2021 - 22:49:28 45,00 (proposta) 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

0110 - CONCHA CEREAL INOX 1KG Concha para cereais Inox 1000 gramas, Ideal para cereais, alimentos e outros produtos
sólidos em casa do norte, armazém, padaria, mercado etc Material Inox
Data Valor CNPJ Situação

30/06/2021 - 22:49:28 13,00 (proposta) 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

0111 - KIT ALIMENTAÇÃO DE PLÁSTICO 3 PEÇAS , CONTENDO PRATO, COPO E COLHER Material Plástico ,Caneca
Plástica de 300 Ml, Colher pequena infantil, Prato médio fundo ( 210mm )
Data Valor CNPJ Situação

30/06/2021 - 09:48:10 60,00 (proposta) 20.991.432/0001-19 - L CARVALHO
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou conforme solicitado os
documentos solicitados na diligência, sendo que os documentos
solicitados são necessários para atestar a veracidade do atestado de
capacidade técnica apresentada pela empresa, e conforme informado a
não apresentação dos documentos solicitados a empresa seria
INABILITADA. 05/07/2021 10:52:37

30/06/2021 - 14:23:00 32,00 (proposta) 09.138.830/0001-54 - COSTA SIMAO
LTDA

Válido

30/06/2021 - 15:06:13 45,00 (proposta) 34.390.049/0001-10 - SANTANA E
SOUZA DISTRIBUIDORA E
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou conforme solicitado os
documentos solicitados na diligência, sendo que os documentos
solicitados são necessários para atestar a veracidade do atestado de
capacidade técnica apresentada pela empresa, e conforme informado a
não apresentação dos documentos solicitados a empresa seria
INABILITADA. 05/07/2021 09:17:01

30/06/2021 - 21:35:23 14,16 (proposta) 01.580.769/0001-99 - Bom Bons e
Descartáveis Eireli

Válido
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30/06/2021 - 22:49:27 45,00 (proposta) 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 00:34:59 45,00 (proposta) 26.885.935/0001-96 - JACILENE
PEREIRA GOMES

Válido

01/07/2021 - 00:45:27 43,90 (proposta) 39.326.153/0001-69 - A C SILVA
COMERCIO DE GENEROS EIRELI

Válido

01/07/2021 - 12:10:21 20,00 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 12:11:01 20,50 34.390.049/0001-10 - SANTANA E
SOUZA DISTRIBUIDORA E
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou conforme solicitado os
documentos solicitados na diligência, sendo que os documentos
solicitados são necessários para atestar a veracidade do atestado de
capacidade técnica apresentada pela empresa, e conforme informado a
não apresentação dos documentos solicitados a empresa seria
INABILITADA. 05/07/2021 09:17:01

01/07/2021 - 12:11:12 19,80 09.138.830/0001-54 - COSTA SIMAO
LTDA

Válido

01/07/2021 - 12:11:56 13,99 09.138.830/0001-54 - COSTA SIMAO
LTDA

Válido

01/07/2021 - 12:11:59 19,50 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 12:12:14 13,50 01.580.769/0001-99 - Bom Bons e
Descartáveis Eireli

Válido

01/07/2021 - 12:13:19 13,49 26.885.935/0001-96 - JACILENE
PEREIRA GOMES

Válido

01/07/2021 - 12:13:28 13,00 01.580.769/0001-99 - Bom Bons e
Descartáveis Eireli

Válido

01/07/2021 - 12:14:12 12,99 26.885.935/0001-96 - JACILENE
PEREIRA GOMES

Válido

01/07/2021 - 12:15:15 13,01 39.326.153/0001-69 - A C SILVA
COMERCIO DE GENEROS EIRELI

Válido

01/07/2021 - 12:15:18 10,05 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - 01/07/2021 12:15:55

01/07/2021 - 12:15:56 10,00 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - 01/07/2021 12:16:30

01/07/2021 - 12:16:00 12,90 09.138.830/0001-54 - COSTA SIMAO
LTDA

Válido

01/07/2021 - 12:16:09 9,99 26.885.935/0001-96 - JACILENE
PEREIRA GOMES

Válido

01/07/2021 - 12:16:31 10,00 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55
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01/07/2021 - 12:16:45 9,84 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 12:17:41 9,83 26.885.935/0001-96 - JACILENE
PEREIRA GOMES

Válido

01/07/2021 - 12:17:45 9,80 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 12:18:15 9,79 26.885.935/0001-96 - JACILENE
PEREIRA GOMES

Válido

01/07/2021 - 12:18:19 9,10 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 12:19:13 9,09 26.885.935/0001-96 - JACILENE
PEREIRA GOMES

Válido

01/07/2021 - 12:19:16 8,83 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 12:20:29 8,82 26.885.935/0001-96 - JACILENE
PEREIRA GOMES

Válido

01/07/2021 - 12:20:32 8,09 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 12:21:00 8,08 26.885.935/0001-96 - JACILENE
PEREIRA GOMES

Válido

01/07/2021 - 12:21:03 7,80 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55
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01/07/2021 - 12:21:23 7,79 26.885.935/0001-96 - JACILENE
PEREIRA GOMES

Válido

01/07/2021 - 12:21:26 7,76 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 12:21:41 7,75 26.885.935/0001-96 - JACILENE
PEREIRA GOMES

Válido

01/07/2021 - 12:21:44 7,57 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 12:22:13 7,56 26.885.935/0001-96 - JACILENE
PEREIRA GOMES

Válido

01/07/2021 - 12:22:53 6,76 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - 01/07/2021 12:23:17

01/07/2021 - 12:23:10 6,75 26.885.935/0001-96 - JACILENE
PEREIRA GOMES

Válido

01/07/2021 - 12:24:52 7,50 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 12:26:00 6,74 09.138.830/0001-54 - COSTA SIMAO
LTDA

Válido

01/07/2021 - 12:26:20 6,73 26.885.935/0001-96 - JACILENE
PEREIRA GOMES

Válido

0112 - GARRAFA TÉRMICA INOX 2,5L líquido quente ou frio Mantem o calor ou frio por mais de 24 horas Material do interior Aço
inoxidável , Materiais do exterior Aço inoxidável, Conserva líquido frio por 24 h , Conserva líquido quente por 24 h Sistema de
abertura da tampa De válvula
Data Valor CNPJ Situação

30/06/2021 - 14:23:41 493,00 (proposta) 09.138.830/0001-54 - COSTA SIMAO
LTDA

Válido

30/06/2021 - 21:35:35 381,60 (proposta) 01.580.769/0001-99 - Bom Bons e
Descartáveis Eireli

Válido

30/06/2021 - 22:49:27 367,00 (proposta) 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Válido

01/07/2021 - 12:11:31 435,00 09.138.830/0001-54 - COSTA SIMAO
LTDA

Válido

01/07/2021 - 12:12:04 318,00 01.580.769/0001-99 - Bom Bons e
Descartáveis Eireli

Válido

01/07/2021 - 12:12:08 310,06 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Válido

0113 - GARRAFA TÉRMICA INOX 9,5 L TIPO BOTIJÃO COM 1 TORNEIRAS
Data Valor CNPJ Situação

30/06/2021 - 14:24:22 486,00 (proposta) 09.138.830/0001-54 - COSTA SIMAO
LTDA

Válido

30/06/2021 - 21:35:49 306,00 (proposta) 01.580.769/0001-99 - Bom Bons e
Descartáveis Eireli

Válido

30/06/2021 - 22:49:27 260,00 (proposta) 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Válido
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01/07/2021 - 12:12:25 255,00 01.580.769/0001-99 - Bom Bons e
Descartáveis Eireli

Válido

01/07/2021 - 12:12:28 254,45 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Válido

0114 - GARRAFA TÉRMICA INOX 12 L TIPO BOTIJÃO COM 2 TORNEIRAS possuindo 6,0 Litros em cada recipiente
Data Valor CNPJ Situação

30/06/2021 - 14:25:00 1.368,00 (proposta) 09.138.830/0001-54 - COSTA SIMAO
LTDA

Válido

30/06/2021 - 21:36:02 648,00 (proposta) 01.580.769/0001-99 - Bom Bons e
Descartáveis Eireli

Válido

30/06/2021 - 22:49:27 544,50 (proposta) 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Válido

01/07/2021 - 12:12:40 540,00 01.580.769/0001-99 - Bom Bons e
Descartáveis Eireli

Válido

01/07/2021 - 12:12:43 536,88 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Válido

0115 - JARRA INOX 2,9L Kit para Suco C/ 2 Peças INOX Peças totalmente feitas de aço inox, por isso não soltam nenhum
resíduo nos alimentos, Colher com bojo em formato simétrico e bordas cuidadosamente arredondadas, proporcionando maior
conforto no uso
Data Valor CNPJ Situação

30/06/2021 - 21:36:14 288,00 (proposta) 01.580.769/0001-99 - Bom Bons e
Descartáveis Eireli

Válido

30/06/2021 - 22:49:27 270,00 (proposta) 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Válido

01/07/2021 - 12:12:51 240,00 01.580.769/0001-99 - Bom Bons e
Descartáveis Eireli

Válido

01/07/2021 - 12:12:55 232,70 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Válido

0116 - Tábua De CORTE Placa Polietileno 60 X 40 X 10mm
Data Valor CNPJ Situação

30/06/2021 - 22:49:27 26,00 (proposta) 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

0117 - CAIXA PLÁSTICA HORTFRUT Comprimento x Largura x Altura 56 cm x 36 cm x 31 cmMaterial Plástico
Data Valor CNPJ Situação

24/06/2021 - 11:04:30 75,70 (proposta) 41.722.633/0001-90 - HIGOR MARTINS
PEGORARO 07700858730

Cancelado - A empresa não atendeu o solicitado na Diligência, a
empresa não apresentou contratos e notas fiscais que comprovem a
autenticidade do atestado de capacidade técnica apresentado pela
empresa no processo em tela. 09/07/2021 10:28:34

30/06/2021 - 21:36:28 86,40 (proposta) 01.580.769/0001-99 - Bom Bons e
Descartáveis Eireli

Válido

30/06/2021 - 22:49:20 85,00 (proposta) 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 00:46:15 84,00 (proposta) 39.326.153/0001-69 - A C SILVA
COMERCIO DE GENEROS EIRELI

Válido

01/07/2021 - 12:13:02 72,00 01.580.769/0001-99 - Bom Bons e
Descartáveis Eireli

Válido

01/07/2021 - 12:13:23 50,00 41.722.633/0001-90 - HIGOR MARTINS
PEGORARO 07700858730

Cancelado - A empresa não atendeu o solicitado na Diligência, a
empresa não apresentou contratos e notas fiscais que comprovem a
autenticidade do atestado de capacidade técnica apresentado pela
empresa no processo em tela. 09/07/2021 10:28:34
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01/07/2021 - 12:15:35 71,00 39.326.153/0001-69 - A C SILVA
COMERCIO DE GENEROS EIRELI

Válido

0118 - CAIXA PLÁSTICA 40L DE POLIETILENO TIPO ORGANIZADOR MEDIDAS APROXIMADA MEDIDAS EXTERNAS
ALTURA 28CM, LARGURA 37CM, COMPRIMENTO 53CMMEDIDAS INTERNAS ALTURA 26,5CM, LARGURA 33CM,
COMPRIMENTO 46CM, CAPACIDADE 40 LITROS,
Data Valor CNPJ Situação

24/06/2021 - 11:04:51 67,20 (proposta) 41.722.633/0001-90 - HIGOR MARTINS
PEGORARO 07700858730

Cancelado - A empresa não atendeu o solicitado na Diligência, a
empresa não apresentou contratos e notas fiscais que comprovem a
autenticidade do atestado de capacidade técnica apresentado pela
empresa no processo em tela. 09/07/2021 10:28:34

30/06/2021 - 21:36:40 252,00 (proposta) 01.580.769/0001-99 - Bom Bons e
Descartáveis Eireli

Válido

30/06/2021 - 22:49:20 240,00 (proposta) 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 00:46:23 238,00 (proposta) 39.326.153/0001-69 - A C SILVA
COMERCIO DE GENEROS EIRELI

Válido

01/07/2021 - 12:13:12 210,00 01.580.769/0001-99 - Bom Bons e
Descartáveis Eireli

Válido

01/07/2021 - 12:15:45 209,00 39.326.153/0001-69 - A C SILVA
COMERCIO DE GENEROS EIRELI

Válido

0119 - CAIXA PLÁSTICA 20L DE POLIETILENO TIPO ORGANIZADOR 54 cm x 34 cm x 19 cm
Data Valor CNPJ Situação

24/06/2021 - 11:05:17 37,96 (proposta) 41.722.633/0001-90 - HIGOR MARTINS
PEGORARO 07700858730

Cancelado - A empresa não atendeu o solicitado na Diligência, a
empresa não apresentou contratos e notas fiscais que comprovem a
autenticidade do atestado de capacidade técnica apresentado pela
empresa no processo em tela. 09/07/2021 10:28:34

30/06/2021 - 21:36:54 144,00 (proposta) 01.580.769/0001-99 - Bom Bons e
Descartáveis Eireli

Válido

30/06/2021 - 22:49:20 140,00 (proposta) 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 00:46:30 138,00 (proposta) 39.326.153/0001-69 - A C SILVA
COMERCIO DE GENEROS EIRELI

Válido

01/07/2021 - 12:13:20 120,00 01.580.769/0001-99 - Bom Bons e
Descartáveis Eireli

Válido

01/07/2021 - 12:15:56 119,00 39.326.153/0001-69 - A C SILVA
COMERCIO DE GENEROS EIRELI

Válido

0120 - FAQUEIRO 30 PEÇAS Talheres incluídos Faca,Garfo,Colher,Colher cha, Material do cabo Plástico, Material da lâmina
Aço inoxidável ITENS QUE ACOMPANHAM 6 Faca para churrasco, 6 Garfo de mesa, 6 Colher de mesa, 6 Garfo de sobremesa,
6 Colher para chá
Data Valor CNPJ Situação

30/06/2021 - 21:37:18 72,96 (proposta) 01.580.769/0001-99 - Bom Bons e
Descartáveis Eireli

Válido
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30/06/2021 - 22:49:20 70,00 (proposta) 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - A empresa apresentou documentos da diligência no prazo
solicitado, no entanto após a analise dos mesmos foram verificada pela
equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela
empresa correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado
apresentado pela empresa esta datado de "02 de dezembro de 2019",
no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa:
ANJOS & ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº
06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo, Nº 1994, Bairro –
Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE
DIVERSOS, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou
seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo assim por não
consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos
apresentados, fica a empresa INABILITADA do presente processo.
05/07/2021 10:23:55

01/07/2021 - 12:13:38 60,80 01.580.769/0001-99 - Bom Bons e
Descartáveis Eireli

Válido

Arquivos Enviados pelos Fornecedores
Item Data/Hora Enviado por Arquivo

0002 02/07/2021 - 11:52:11 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

19.1.2-Capacidade Técnica.zip

0091 02/07/2021 - 16:02:54 41.722.633/0001-90 - HIGOR MARTINS
PEGORARO 07700858730

atestado.pdf

0015 02/07/2021 - 17:12:01 39.481.980/0001-27 - O M TEIXEIRA
SERVICOS E COMERCIO EM GERAL
EIRELI

Contrato e NFe OM TEIXEIRA.pdf

0002 05/07/2021 - 19:14:06 39.481.980/0001-27 - O M TEIXEIRA
SERVICOS E COMERCIO EM GERAL
EIRELI

Contrato, NFe e Atestado - Cametá.pdf

Documentos dos Fornecedores
Fornecedor Data/Hora Enviado por Número Órgão de

Expedição
Data de
Expedição

Data de Validade Arquivo

KCRS
COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS
EIRELI EPP

22/06/2021 -
14:41

KAREN
CRISTIANE
RIBEIRO
STANICHESKI

1 SOURE 22/06/2021 - RG

KCRS
COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS
EIRELI EPP

22/06/2021 -
14:42

KAREN
CRISTIANE
RIBEIRO
STANICHESKI

1 - - - CPF

KCRS
COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS
EIRELI EPP

22/06/2021 -
14:42

KAREN
CRISTIANE
RIBEIRO
STANICHESKI

1 SOURE 22/06/2021 - CNPJ

KCRS
COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS
EIRELI EPP

22/06/2021 -
14:42

KAREN
CRISTIANE
RIBEIRO
STANICHESKI

1 SOURE 22/06/2021 23/06/2021 Certificado de
Regularidade junto ao
FGTS

KCRS
COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS
EIRELI EPP

22/06/2021 -
14:43

KAREN
CRISTIANE
RIBEIRO
STANICHESKI

1 SOURE 22/06/2021 23/06/2021 Certidão Negativa de
Débitos Trabalhistas

KCRS
COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS
EIRELI EPP

22/06/2021 -
14:43

KAREN
CRISTIANE
RIBEIRO
STANICHESKI

1 SOURE 22/06/2021 23/06/2021 ALVARÁ DE
FUNCIONANMENTO

KCRS
COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS
EIRELI EPP

22/06/2021 -
14:43

KAREN
CRISTIANE
RIBEIRO
STANICHESKI

1 SOURE 22/06/2021 23/06/2021 Certidão Negativa de
Falência e Recuperação
Judicial

KCRS
COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS
EIRELI EPP

22/06/2021 -
14:45

KAREN
CRISTIANE
RIBEIRO
STANICHESKI

1 SOURE 22/06/2021 23/06/2021 Certidão Negativa de
Débitos Tributários
Estaduais/ Municipal

KCRS
COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS
EIRELI EPP

22/06/2021 -
14:45

KAREN
CRISTIANE
RIBEIRO
STANICHESKI

- SOURE 22/06/2021 23/06/2021 Certidão Negativa de
Débitos Municipais

KCRS
COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS
EIRELI EPP

22/06/2021 -
14:46

KAREN
CRISTIANE
RIBEIRO
STANICHESKI

- SOURE 22/06/2021 - Atestado de
Capacidade Técnica

KCRS
COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS
EIRELI EPP

22/06/2021 -
14:46

KAREN
CRISTIANE
RIBEIRO
STANICHESKI

- SOURE 22/06/2021 23/06/2021 Certidão Negativa de
Débito relativo a
Tributos

KCRS
COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS
EIRELI EPP

22/06/2021 -
14:47

KAREN
CRISTIANE
RIBEIRO
STANICHESKI

- - - - CONTRATO SOCIAL

http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=535769&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=537353&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=537544&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=539870&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=2636350&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=2636353&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=2636361&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=2636369&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=2636369&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=2636369&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=2636374&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=2636374&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=2636379&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=2636379&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=2636389&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=2636389&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=2636389&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=2636429&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=2636429&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=2636429&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=2636439&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=2636439&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=2636476&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=2636476&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=2636491&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=2636491&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=2636491&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=2636495&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
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KCRS
COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS
EIRELI EPP

22/06/2021 -
14:47

KAREN
CRISTIANE
RIBEIRO
STANICHESKI

- SOURE 22/06/2021 23/06/2021 BALANÇO
PATRIMONIAL

KCRS
COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS
EIRELI EPP

22/06/2021 -
14:48

KAREN
CRISTIANE
RIBEIRO
STANICHESKI

- SOURE - - FIC

KCRS
COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS
EIRELI EPP

28/06/2021 -
08:29

KAREN
CRISTIANE
RIBEIRO
STANICHESKI

- - - - OUTOS
DOCUMENTOS

R C CARVALHO
LOBO
COMERCIO DE
MOVEIS EIRELI

28/06/2021 -
11:15

Robson Carlos
Carvalho Lobo

7239110 PCIVIL 06/05/2019 - RG

R C CARVALHO
LOBO
COMERCIO DE
MOVEIS EIRELI

28/06/2021 -
11:15

Robson Carlos
Carvalho Lobo

030.795.832-99 - - - CPF

R C CARVALHO
LOBO
COMERCIO DE
MOVEIS EIRELI

28/06/2021 -
11:18

Robson Carlos
Carvalho Lobo

41201514000192 Receita Federal 07/06/2021 - CNPJ

R C CARVALHO
LOBO
COMERCIO DE
MOVEIS EIRELI

28/06/2021 -
11:22

Robson Carlos
Carvalho Lobo

2021061500525541538908 Caixa Economica 24/06/2021 14/07/2021 Certificado de
Regularidade junto ao
FGTS

R C CARVALHO
LOBO
COMERCIO DE
MOVEIS EIRELI

28/06/2021 -
11:36

Robson Carlos
Carvalho Lobo

18114638/2021 JUSTIÇA DO
TRABALHO

07/06/2021 03/12/2021 Certidão Negativa de
Débitos Trabalhistas

R C CARVALHO
LOBO
COMERCIO DE
MOVEIS EIRELI

28/06/2021 -
11:39

Robson Carlos
Carvalho Lobo

13028 SEGEF 18/06/2021 10/05/2022 ALVARÁ DE
FUNCIONANMENTO

R C CARVALHO
LOBO
COMERCIO DE
MOVEIS EIRELI

28/06/2021 -
11:43

Robson Carlos
Carvalho Lobo

05211108333602 PODER
JUDICIARIO

21/05/2021 19/08/2021 Certidão Negativa de
Falência e Recuperação
Judicial

R C CARVALHO
LOBO
COMERCIO DE
MOVEIS EIRELI

28/06/2021 -
11:55

Robson Carlos
Carvalho Lobo

702021080688692-5 SECRETARIA DE
ESTADO DA
FAZENDA

07/06/2021 04/12/2021 Certidão Negativa de
Débitos Tributários
Estaduais/ Municipal

R C CARVALHO
LOBO
COMERCIO DE
MOVEIS EIRELI

28/06/2021 -
11:58

Robson Carlos
Carvalho Lobo

- medical shopping 22/04/2021 - Atestado de
Capacidade Técnica

R C CARVALHO
LOBO
COMERCIO DE
MOVEIS EIRELI

28/06/2021 -
12:01

Robson Carlos
Carvalho Lobo

- SEGEF 21/06/2021 21/12/2021 Certidão Negativa de
Débitos Municipais

R C CARVALHO
LOBO
COMERCIO DE
MOVEIS EIRELI

28/06/2021 -
12:07

Robson Carlos
Carvalho Lobo

- MINISTERIO DA
FAZENDA

07/06/2021 04/12/2021 Certidão Negativa de
Débito relativo a
Tributos

R C CARVALHO
LOBO
COMERCIO DE
MOVEIS EIRELI

28/06/2021 -
12:08

Robson Carlos
Carvalho Lobo

- - - - CONTRATO SOCIAL

R C CARVALHO
LOBO
COMERCIO DE
MOVEIS EIRELI

28/06/2021 -
12:12

Robson Carlos
Carvalho Lobo

- JUCEPA 12/03/2021 31/12/2021 BALANÇO
PATRIMONIAL

R C CARVALHO
LOBO
COMERCIO DE
MOVEIS EIRELI

28/06/2021 -
12:13

Robson Carlos
Carvalho Lobo

- SEFA - - FIC

R C CARVALHO
LOBO
COMERCIO DE
MOVEIS EIRELI

28/06/2021 -
14:12

Robson Carlos
Carvalho Lobo

- - - - OUTOS
DOCUMENTOS

MV
ELETRONICOS
EIRELI - ME

28/06/2021 -
16:52

ELIZEU COELHO
RAUPP

1 Identidades 28/06/2021 - RG

MV
ELETRONICOS
EIRELI - ME

28/06/2021 -
16:53

ELIZEU COELHO
RAUPP

1 - - - CPF

MV
ELETRONICOS
EIRELI - ME

28/06/2021 -
16:53

ELIZEU COELHO
RAUPP

1 CADASTRO
NACIONAL DA
PESSOA
JURÍDICA

10/06/2021 - CNPJ

MV
ELETRONICOS
EIRELI - ME

28/06/2021 -
16:53

ELIZEU COELHO
RAUPP

1 FGTS - CRF 03/05/2021 22/08/2021 Certificado de
Regularidade junto ao
FGTS

http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=2636505&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=2636505&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=2636548&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=2684925&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=2684925&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=2687441&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=2687449&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=2687500&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=2687549&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=2687549&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=2687549&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=2687798&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=2687798&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=2687839&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=2687839&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
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MV
ELETRONICOS
EIRELI - ME

28/06/2021 -
16:54

ELIZEU COELHO
RAUPP

1 CERTIDÃO
NEGATIVA DE
DÉBITOS
TRABALHISTAS

07/05/2021 02/11/2021 Certidão Negativa de
Débitos Trabalhistas

MV
ELETRONICOS
EIRELI - ME

28/06/2021 -
16:54

ELIZEU COELHO
RAUPP

1 Alvará 26/01/2021 10/02/2021 ALVARÁ DE
FUNCIONANMENTO

MV
ELETRONICOS
EIRELI - ME

28/06/2021 -
16:55

ELIZEU COELHO
RAUPP

1 CERTIDÃO
FALêNCIA,
CONCORDATA E
RECUPERAçãO
JUDICI

09/06/2021 09/07/2021 Certidão Negativa de
Falência e Recuperação
Judicial

MV
ELETRONICOS
EIRELI - ME

28/06/2021 -
16:56

ELIZEU COELHO
RAUPP

1 CERTIDÃO
NEGATIVA DE
DÉBITOS

28/06/2021 28/09/2021 Certidão Negativa de
Débitos Tributários
Estaduais/ Municipal

MV
ELETRONICOS
EIRELI - ME

28/06/2021 -
16:58

ELIZEU COELHO
RAUPP

- Atestados 28/06/2021 - Atestado de
Capacidade Técnica

MV
ELETRONICOS
EIRELI - ME

28/06/2021 -
16:59

ELIZEU COELHO
RAUPP

- CERTIDÃO
NEGATIVA DE
DÉBITOS

16/06/2021 16/07/2021 Certidão Negativa de
Débitos Municipais

MV
ELETRONICOS
EIRELI - ME

28/06/2021 -
17:00

ELIZEU COELHO
RAUPP

- - - - CONTRATO SOCIAL

MV
ELETRONICOS
EIRELI - ME

28/06/2021 -
17:01

ELIZEU COELHO
RAUPP

- Balanço 05/04/2021 31/03/2021 BALANÇO
PATRIMONIAL

MV
ELETRONICOS
EIRELI - ME

29/06/2021 -
07:44

ELIZEU COELHO
RAUPP

- - - - OUTOS
DOCUMENTOS

MV
ELETRONICOS
EIRELI - ME

29/06/2021 -
07:47

ELIZEU COELHO
RAUPP

- CERTIDÃO
NEGATIVA DE
DÉBITOS

02/03/2021 29/08/2021 Certidão Negativa de
Débito relativo a
Tributos

MIDIA
SEGURANÇA
ELETRONICA
EIRELI - ME

29/06/2021 -
10:17

JOSE MARIA DE
ARAUJO
MORAES JUNIOR

6157799 ssp pa 28/08/2017 - RG

MIDIA
SEGURANÇA
ELETRONICA
EIRELI - ME

29/06/2021 -
10:18

JOSE MARIA DE
ARAUJO
MORAES JUNIOR

02092365231 - - - CPF

MIDIA
SEGURANÇA
ELETRONICA
EIRELI - ME

29/06/2021 -
10:18

JOSE MARIA DE
ARAUJO
MORAES JUNIOR

27.025.802/0001-02 REPÚBLICA
FEDERATIVA DO
BRASIL

08/03/2021 - CNPJ

MIDIA
SEGURANÇA
ELETRONICA
EIRELI - ME

29/06/2021 -
10:19

JOSE MARIA DE
ARAUJO
MORAES JUNIOR

2021042504195202176767 CAIXA
ECONOMICA
FEDERAL

07/06/2021 22/08/2021 Certificado de
Regularidade junto ao
FGTS

MIDIA
SEGURANÇA
ELETRONICA
EIRELI - ME

29/06/2021 -
10:20

JOSE MARIA DE
ARAUJO
MORAES JUNIOR

7992835/2021 JUSTIÇA DO
TRABALHO

05/03/2021 31/08/2021 Certidão Negativa de
Débitos Trabalhistas

MIDIA
SEGURANÇA
ELETRONICA
EIRELI - ME

29/06/2021 -
10:21

JOSE MARIA DE
ARAUJO
MORAES JUNIOR

30.221 PREFEITURA
MUNICIPAL DE
SOURE

01/01/2021 31/12/2021 ALVARÁ DE
FUNCIONANMENTO

MIDIA
SEGURANÇA
ELETRONICA
EIRELI - ME

29/06/2021 -
10:23

JOSE MARIA DE
ARAUJO
MORAES JUNIOR

06090908398217 FORUM CIVIL DA
COMARCA DE
SOURE

09/06/2021 07/09/2021 Certidão Negativa de
Falência e Recuperação
Judicial

MIDIA
SEGURANÇA
ELETRONICA
EIRELI - ME

29/06/2021 -
10:24

JOSE MARIA DE
ARAUJO
MORAES JUNIOR

702021080400373-2 SECRETARIA DE
ESTADO DA
FAZENDA

08/03/2021 04/09/2021 Certidão Negativa de
Débitos Tributários
Estaduais/ Municipal

MIDIA
SEGURANÇA
ELETRONICA
EIRELI - ME

29/06/2021 -
10:27

JOSE MARIA DE
ARAUJO
MORAES JUNIOR

- SECRETARIA
MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO DE
SOURE

11/03/2021 - Atestado de
Capacidade Técnica

MIDIA
SEGURANÇA
ELETRONICA
EIRELI - ME

29/06/2021 -
10:28

JOSE MARIA DE
ARAUJO
MORAES JUNIOR

- PREFEITURA
MUNICIPAL DE
SOURE

09/06/2021 09/09/2021 Certidão Negativa de
Débitos Municipais

MIDIA
SEGURANÇA
ELETRONICA
EIRELI - ME

29/06/2021 -
10:30

JOSE MARIA DE
ARAUJO
MORAES JUNIOR

- SECRETARIA DA
RECEITA
FEDERAL DO
BRASIL

08/03/2021 04/09/2021 Certidão Negativa de
Débito relativo a
Tributos

MIDIA
SEGURANÇA
ELETRONICA
EIRELI - ME

29/06/2021 -
10:30

JOSE MARIA DE
ARAUJO
MORAES JUNIOR

- - - - CONTRATO SOCIAL

MIDIA
SEGURANÇA
ELETRONICA
EIRELI - ME

29/06/2021 -
10:31

JOSE MARIA DE
ARAUJO
MORAES JUNIOR

- JUCEPA 13/04/2020 29/04/2022 BALANÇO
PATRIMONIAL
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MIDIA
SEGURANÇA
ELETRONICA
EIRELI - ME

29/06/2021 -
10:32

JOSE MARIA DE
ARAUJO
MORAES JUNIOR

- SECRETARIA DE
ESTADO DA
FAZENDA

- - FIC

COSTA SIMAO
LTDA

30/06/2021 -
13:21

Wilkie Costa
Simao

457855 PC/PA 26/11/2019 - RG

COSTA SIMAO
LTDA

30/06/2021 -
13:22

Wilkie Costa
Simao

89704711204 - - - CPF

COSTA SIMAO
LTDA

30/06/2021 -
13:24

Wilkie Costa
Simao

09138830000154 REPÚBLICA
FEDERATIVA DO
BRASIL

01/06/2021 - CNPJ

COSTA SIMAO
LTDA

30/06/2021 -
13:25

Wilkie Costa
Simao

09138830000154 CAIXAECONOMICAFEDERAL13/04/2021 10/08/2021 Certificado de
Regularidade junto ao
FGTS

COSTA SIMAO
LTDA

30/06/2021 -
13:26

Wilkie Costa
Simao

09138830000154 JUSTIÇA DO
TRABALHO

01/06/2021 27/11/2021 Certidão Negativa de
Débitos Trabalhistas

COSTA SIMAO
LTDA

30/06/2021 -
13:27

Wilkie Costa
Simao

09138830000154 SEFIN 08/04/2021 10/04/2022 ALVARÁ DE
FUNCIONANMENTO

COSTA SIMAO
LTDA

30/06/2021 -
13:30

Wilkie Costa
Simao

09138830000154 FORUM 20/04/2021 10/04/2222 Certidão Negativa de
Falência e Recuperação
Judicial

COSTA SIMAO
LTDA

30/06/2021 -
13:32

Wilkie Costa
Simao

09138830000154 MINISTERIO DA
FAZENDA

29/04/2021 26/10/2021 Certidão Negativa de
Débitos Tributários
Estaduais/ Municipal

COSTA SIMAO
LTDA

30/06/2021 -
13:33

Wilkie Costa
Simao

- PREFEITURA DE
BRAGANÇA

11/06/2021 - Atestado de
Capacidade Técnica

COSTA SIMAO
LTDA

30/06/2021 -
13:36

Wilkie Costa
Simao

- MINISTERIO DA
FAZENDA

03/05/2021 03/11/2021 Certidão Negativa de
Débitos Municipais

COSTA SIMAO
LTDA

30/06/2021 -
13:37

Wilkie Costa
Simao

- MINISTERIO DA
FAZENDA

01/06/2021 28/11/2021 Certidão Negativa de
Débito relativo a
Tributos

COSTA SIMAO
LTDA

30/06/2021 -
13:37

Wilkie Costa
Simao

- - - - CONTRATO SOCIAL

COSTA SIMAO
LTDA

30/06/2021 -
13:39

Wilkie Costa
Simao

- MINISTERIO DA
FAZENDA

29/05/2021 30/04/2022 BALANÇO
PATRIMONIAL

COSTA SIMAO
LTDA

30/06/2021 -
13:40

Wilkie Costa
Simao

- SEFA - - FIC

COSTA SIMAO
LTDA

30/06/2021 -
13:40

Wilkie Costa
Simao

- - - - OUTOS
DOCUMENTOS

ECOMAIS AR
CONDICIONADOS
LTDA

30/06/2021 -
17:15

Ramiro Cezar
Siqueira Martins

53256719015 REPÚBLICA
FEDERATIVA DO
BRASIL

27/04/2021 - RG

ECOMAIS AR
CONDICIONADOS
LTDA

30/06/2021 -
17:16

Ramiro Cezar
Siqueira Martins

53256719015 - - - CPF

ECOMAIS AR
CONDICIONADOS
LTDA

30/06/2021 -
17:16

Ramiro Cezar
Siqueira Martins

39368629000124 REPÚBLICA
FEDERATIVA DO
BRASIL

21/06/2021 - CNPJ

ECOMAIS AR
CONDICIONADOS
LTDA

30/06/2021 -
17:17

Ramiro Cezar
Siqueira Martins

2021042602224087331718 CEF 21/06/2021 23/08/2021 Certificado de
Regularidade junto ao
FGTS

ECOMAIS AR
CONDICIONADOS
LTDA

30/06/2021 -
17:17

Ramiro Cezar
Siqueira Martins

19220422/2021 JUSTIÇA DO
TRABALHO

21/06/2021 17/12/2021 Certidão Negativa de
Débitos Trabalhistas

ECOMAIS AR
CONDICIONADOS
LTDA

30/06/2021 -
17:19

Ramiro Cezar
Siqueira Martins

31604 SECRETARIA
MUNICIPAL DA
FAZENDA

15/01/2021 31/12/2021 ALVARÁ DE
FUNCIONANMENTO

ECOMAIS AR
CONDICIONADOS
LTDA

30/06/2021 -
17:19

Ramiro Cezar
Siqueira Martins

8531974 TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DO
ESTADO DE
SANTA
CATARINA

18/06/2021 18/08/2021 Certidão Negativa de
Falência e Recuperação
Judicial

ECOMAIS AR
CONDICIONADOS
LTDA

30/06/2021 -
17:20

Ramiro Cezar
Siqueira Martins

210140082065087 SECRETARIA DO
ESTADO DA
FAZENDA

21/06/2021 20/08/2021 Certidão Negativa de
Débitos Tributários
Estaduais/ Municipal

ECOMAIS AR
CONDICIONADOS
LTDA

30/06/2021 -
17:21

Ramiro Cezar
Siqueira Martins

- SECRETARIA
MUNICIPAL DA
FAZENDA

21/06/2021 21/07/2021 Certidão Negativa de
Débitos Municipais

ECOMAIS AR
CONDICIONADOS
LTDA

30/06/2021 -
17:21

Ramiro Cezar
Siqueira Martins

- SECRETARIA DA
RECEITA
FEDERAL DO
BRASIL

21/06/2021 18/12/2021 Certidão Negativa de
Débito relativo a
Tributos

ECOMAIS AR
CONDICIONADOS
LTDA

30/06/2021 -
17:21

Ramiro Cezar
Siqueira Martins

- - - - CONTRATO SOCIAL

ECOMAIS AR
CONDICIONADOS
LTDA

30/06/2021 -
17:22

Ramiro Cezar
Siqueira Martins

- JUCESC 31/03/2021 31/12/2021 BALANÇO
PATRIMONIAL
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ECOMAIS AR
CONDICIONADOS
LTDA

30/06/2021 -
17:23

Ramiro Cezar
Siqueira Martins

- ATESTADO 23/04/2021 - Atestado de
Capacidade Técnica

ECOMAIS AR
CONDICIONADOS
LTDA

30/06/2021 -
17:23

Ramiro Cezar
Siqueira Martins

- SECRETARIA DO
ESTADO DA
FAZENDA

- - FIC

Bom Bons e
Descartáveis Eireli

30/06/2021 -
17:39

Jorge Luiz Antônio
Velozo

3282228 SSP-pa 16/11/1995 - RG

ECOMAIS AR
CONDICIONADOS
LTDA

30/06/2021 -
17:39

Ramiro Cezar
Siqueira Martins

- - - - OUTOS
DOCUMENTOS

Bom Bons e
Descartáveis Eireli

30/06/2021 -
17:39

Jorge Luiz Antônio
Velozo

08232385200 - - - CPF

Bom Bons e
Descartáveis Eireli

30/06/2021 -
17:40

Jorge Luiz Antônio
Velozo

015807690001999 REPÚBLICA
FEDRATIVA DO
BRASIL

07/05/2021 - CNPJ

Bom Bons e
Descartáveis Eireli

30/06/2021 -
17:41

Jorge Luiz Antônio
Velozo

2021041900282777448563 CAIXA 14/05/2021 16/08/2021 Certificado de
Regularidade junto ao
FGTS

Bom Bons e
Descartáveis Eireli

30/06/2021 -
17:42

Jorge Luiz Antônio
Velozo

16279783/2021 JUSTIÇA DO
TRABALHO

21/05/2021 16/11/2021 Certidão Negativa de
Débitos Trabalhistas

Bom Bons e
Descartáveis Eireli

30/06/2021 -
17:44

Jorge Luiz Antônio
Velozo

21.1.043633-1 PREFEITURA
MUNICIPAL DE
BELÉM

06/04/2021 10/04/2022 ALVARÁ DE
FUNCIONANMENTO

Bom Bons e
Descartáveis Eireli

30/06/2021 -
17:45

Jorge Luiz Antônio
Velozo

061551108431530 TJPA 15/06/2021 13/09/2021 Certidão Negativa de
Falência e Recuperação
Judicial

Bom Bons e
Descartáveis Eireli

30/06/2021 -
17:46

Jorge Luiz Antônio
Velozo

702021080640609-5 SEFA 21/05/2021 17/11/2021 Certidão Negativa de
Débitos Tributários
Estaduais/ Municipal

Sentinela do Vale
Comercial Eireli

30/06/2021 -
17:47

Gabriel . . 30/06/2021 - RG

Bom Bons e
Descartáveis Eireli

30/06/2021 -
17:47

Jorge Luiz Antônio
Velozo

- PREFEITURA
MUNICIPAL DE
BELÉM

31/05/2021 26/11/2021 Certidão Negativa de
Débitos Municipais

Sentinela do Vale
Comercial Eireli

30/06/2021 -
17:47

Gabriel . - - - CPF

Sentinela do Vale
Comercial Eireli

30/06/2021 -
17:47

Gabriel . . 30/06/2021 - CNPJ

Sentinela do Vale
Comercial Eireli

30/06/2021 -
17:47

Gabriel . . 30/06/2021 30/06/2021 Certificado de
Regularidade junto ao
FGTS

Bom Bons e
Descartáveis Eireli

30/06/2021 -
17:48

Jorge Luiz Antônio
Velozo

- MINISTÉRIO DA
FAZENDA

26/04/2021 23/10/2021 Certidão Negativa de
Débito relativo a
Tributos

Bom Bons e
Descartáveis Eireli

30/06/2021 -
17:49

Jorge Luiz Antônio
Velozo

- - - - CONTRATO SOCIAL

Bom Bons e
Descartáveis Eireli

30/06/2021 -
17:50

Jorge Luiz Antônio
Velozo

- JUCEPA 03/05/2021 30/04/2022 BALANÇO
PATRIMONIAL

Bom Bons e
Descartáveis Eireli

30/06/2021 -
17:51

Jorge Luiz Antônio
Velozo

- SEFA - - FIC

Bom Bons e
Descartáveis Eireli

30/06/2021 -
18:00

Jorge Luiz Antônio
Velozo

- - - - OUTOS
DOCUMENTOS

Bom Bons e
Descartáveis Eireli

30/06/2021 -
18:06

Jorge Luiz Antônio
Velozo

- Prefeitura
Municipal de
Magalhães Barata

08/03/2019 - Atestado de
Capacidade Técnica

SPACE
INFORMÁTICA E
MÓVEIS PARA
ESCRITÓRIO
LTDA

30/06/2021 -
18:09

MARCOS
ZACARIAS
CAMPOS DE
MOURA

0 0 29/06/2021 - RG

SPACE
INFORMÁTICA E
MÓVEIS PARA
ESCRITÓRIO
LTDA

30/06/2021 -
18:09

MARCOS
ZACARIAS
CAMPOS DE
MOURA

0 - - - CPF

SPACE
INFORMÁTICA E
MÓVEIS PARA
ESCRITÓRIO
LTDA

30/06/2021 -
18:10

MARCOS
ZACARIAS
CAMPOS DE
MOURA

0 0 29/06/2021 - CNPJ

SPACE
INFORMÁTICA E
MÓVEIS PARA
ESCRITÓRIO
LTDA

30/06/2021 -
18:10

MARCOS
ZACARIAS
CAMPOS DE
MOURA

00 0 29/06/2021 02/07/2021 Certificado de
Regularidade junto ao
FGTS

SPACE
INFORMÁTICA E
MÓVEIS PARA
ESCRITÓRIO
LTDA

30/06/2021 -
18:10

MARCOS
ZACARIAS
CAMPOS DE
MOURA

0 0 29/06/2021 02/07/2021 Certidão Negativa de
Débitos Trabalhistas
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SPACE
INFORMÁTICA E
MÓVEIS PARA
ESCRITÓRIO
LTDA

30/06/2021 -
18:10

MARCOS
ZACARIAS
CAMPOS DE
MOURA

0 00 29/06/2021 02/07/2021 ALVARÁ DE
FUNCIONANMENTO

SPACE
INFORMÁTICA E
MÓVEIS PARA
ESCRITÓRIO
LTDA

30/06/2021 -
18:11

MARCOS
ZACARIAS
CAMPOS DE
MOURA

0 0 29/06/2021 01/07/2021 Certidão Negativa de
Falência e Recuperação
Judicial

SPACE
INFORMÁTICA E
MÓVEIS PARA
ESCRITÓRIO
LTDA

30/06/2021 -
18:11

MARCOS
ZACARIAS
CAMPOS DE
MOURA

0 0 29/06/2021 01/07/2021 Certidão Negativa de
Débitos Tributários
Estaduais/ Municipal

SPACE
INFORMÁTICA E
MÓVEIS PARA
ESCRITÓRIO
LTDA

30/06/2021 -
18:11

MARCOS
ZACARIAS
CAMPOS DE
MOURA

- 0 29/06/2021 - Atestado de
Capacidade Técnica

SPACE
INFORMÁTICA E
MÓVEIS PARA
ESCRITÓRIO
LTDA

30/06/2021 -
18:11

MARCOS
ZACARIAS
CAMPOS DE
MOURA

- 0 29/06/2021 01/07/2021 Certidão Negativa de
Débitos Municipais

SPACE
INFORMÁTICA E
MÓVEIS PARA
ESCRITÓRIO
LTDA

30/06/2021 -
18:12

MARCOS
ZACARIAS
CAMPOS DE
MOURA

- 0 29/06/2021 02/07/2021 Certidão Negativa de
Débito relativo a
Tributos

SPACE
INFORMÁTICA E
MÓVEIS PARA
ESCRITÓRIO
LTDA

30/06/2021 -
18:12

MARCOS
ZACARIAS
CAMPOS DE
MOURA

- - - - CONTRATO SOCIAL

SPACE
INFORMÁTICA E
MÓVEIS PARA
ESCRITÓRIO
LTDA

30/06/2021 -
18:12

MARCOS
ZACARIAS
CAMPOS DE
MOURA

- 0 29/06/2021 01/07/2021 BALANÇO
PATRIMONIAL

SPACE
INFORMÁTICA E
MÓVEIS PARA
ESCRITÓRIO
LTDA

30/06/2021 -
18:12

MARCOS
ZACARIAS
CAMPOS DE
MOURA

- 0 - - FIC

JACILENE
PEREIRA GOMES

30/06/2021 -
19:31

JACILENE
PEREIRA GOMES

3130020 SSP/PA 09/03/2017 - RG

JACILENE
PEREIRA GOMES

30/06/2021 -
19:34

JACILENE
PEREIRA GOMES

603.561.382-91 - - - CPF

JACILENE
PEREIRA GOMES

30/06/2021 -
19:35

JACILENE
PEREIRA GOMES

26885935000196 REPUBLICA
FEDERATIVA DO
BRASIL

17/01/2017 - CNPJ

JACILENE
PEREIRA GOMES

30/06/2021 -
19:36

JACILENE
PEREIRA GOMES

2021042503140085294626 CAIXA
ECONOMICA

25/04/2021 22/08/2021 Certificado de
Regularidade junto ao
FGTS

JACILENE
PEREIRA GOMES

30/06/2021 -
19:36

JACILENE
PEREIRA GOMES

5119336/2021 MINISTERIO DO
TRABALHO

08/02/2021 06/08/2021 Certidão Negativa de
Débitos Trabalhistas

JACILENE
PEREIRA GOMES

30/06/2021 -
19:37

JACILENE
PEREIRA GOMES

30305 SEFIN 01/01/2021 31/12/2021 ALVARÁ DE
FUNCIONANMENTO

JACILENE
PEREIRA GOMES

30/06/2021 -
19:38

JACILENE
PEREIRA GOMES

06091208399982 TJPA 09/06/2021 07/09/2021 Certidão Negativa de
Falência e Recuperação
Judicial

JACILENE
PEREIRA GOMES

30/06/2021 -
19:39

JACILENE
PEREIRA GOMES

702021080440887-2 SEFAZ PA 22/03/2021 18/09/2021 Certidão Negativa de
Débitos Tributários
Estaduais/ Municipal

JACILENE
PEREIRA GOMES

30/06/2021 -
19:41

JACILENE
PEREIRA GOMES

- SEFIN 08/06/2021 08/09/2021 Certidão Negativa de
Débitos Municipais

JACILENE
PEREIRA GOMES

30/06/2021 -
19:42

JACILENE
PEREIRA GOMES

- SEFIN 08/06/2021 08/09/2021 Certidão Negativa de
Débito relativo a
Tributos

JACILENE
PEREIRA GOMES

30/06/2021 -
19:42

JACILENE
PEREIRA GOMES

- - - - CONTRATO SOCIAL

JACILENE
PEREIRA GOMES

30/06/2021 -
19:43

JACILENE
PEREIRA GOMES

- JUCEPA 19/05/2021 30/04/2022 BALANÇO
PATRIMONIAL

JACILENE
PEREIRA GOMES

30/06/2021 -
19:44

JACILENE
PEREIRA GOMES

- MINISTERIO DA
FAZENDA
ESTADUAL

- - FIC

MIDIA
SEGURANÇA
ELETRONICA
EIRELI - ME

30/06/2021 -
20:38

JOSE MARIA DE
ARAUJO
MORAES JUNIOR

- - - - OUTOS
DOCUMENTOS

ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

30/06/2021 -
23:07

pamelaanjos - - - - CONTRATO SOCIAL
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ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

30/06/2021 -
23:07

pamelaanjos - - - - OUTOS
DOCUMENTOS

JACILENE
PEREIRA GOMES

30/06/2021 -
23:50

JACILENE
PEREIRA GOMES

- MATERIAIS DE
CONSTRUCAO
MARAJO EIRELI

30/06/2021 - Atestado de
Capacidade Técnica

JACILENE
PEREIRA GOMES

30/06/2021 -
23:54

JACILENE
PEREIRA GOMES

- - - - OUTOS
DOCUMENTOS

A C SILVA
COMERCIO DE
GENEROS EIRELI

01/07/2021 -
00:15

ALFREDO
CRISTIANO DA
SILVA

123456789 PC/PA 01/07/2021 - RG

A C SILVA
COMERCIO DE
GENEROS EIRELI

01/07/2021 -
00:15

ALFREDO
CRISTIANO DA
SILVA

123456789 - - - CPF

A C SILVA
COMERCIO DE
GENEROS EIRELI

01/07/2021 -
00:15

ALFREDO
CRISTIANO DA
SILVA

123456789 PC/PA 01/07/2021 - CNPJ

A C SILVA
COMERCIO DE
GENEROS EIRELI

01/07/2021 -
00:15

ALFREDO
CRISTIANO DA
SILVA

123456789 PA 01/07/2021 02/07/2021 Certificado de
Regularidade junto ao
FGTS

A C SILVA
COMERCIO DE
GENEROS EIRELI

01/07/2021 -
00:16

ALFREDO
CRISTIANO DA
SILVA

123456789 PA 01/07/2021 02/07/2021 Certidão Negativa de
Débitos Trabalhistas

TH COMERCIO
DE MOVEIS
EIRELI

01/07/2021 -
08:08

CAIO TARCISO
OLIVEIRA

036 SOURE 01/07/2021 - RG

TH COMERCIO
DE MOVEIS
EIRELI

01/07/2021 -
08:09

CAIO TARCISO
OLIVEIRA

036 - - - CPF

TH COMERCIO
DE MOVEIS
EIRELI

01/07/2021 -
08:09

CAIO TARCISO
OLIVEIRA

036 SOURE 01/07/2021 - CNPJ

TH COMERCIO
DE MOVEIS
EIRELI

01/07/2021 -
08:09

CAIO TARCISO
OLIVEIRA

036 SOURE 01/07/2021 31/07/2021 Certificado de
Regularidade junto ao
FGTS

TH COMERCIO
DE MOVEIS
EIRELI

01/07/2021 -
08:09

CAIO TARCISO
OLIVEIRA

036 SOURE 01/07/2021 31/07/2021 Certidão Negativa de
Débitos Trabalhistas

Inabilitados
Data Fornecedor CNPJ Detalhe

01/07/2021 - 15:58:02 TH COMERCIO DE MOVEIS
EIRELI

30.317.183/0001-34 Item 0047 - IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA COM VELOCIDADE DE
IMPRESSÃO DE 19 ATÉ 45 PPM E CAPACIDADE PARA IMPRIMIR EM PAPEL
ATÉ TAMANHO A4

Desclassificação: A empresa solicitou desclassificação do item. - 01/07/2021 15:05:36 - F. TH COMERCIO DE MO... - Documentação Item 0047: boa tarde pedismos
desclassificação de nossa empresa para este item tendo em vista que mesmo foi cadastrado no sistema de forma erronea pois o valor lançado encontr se fora da realidade atual.

01/07/2021 - 15:59:39 ANJOS ANJOS LTDA - EPP 06.069.753/0001-30 Item 0054 - MICROCOMPUTADOR SERVIDOR MULTIPROCESSADO, COM
RAID POR HARDWARE, FONTES REDUNDANTES E ATÉ UMA UNIDADE DE
FITA

Desclassificação: A empresa solicitou desclassificação: 01/07/2021 14:29:06 - F. ANJOS ANJOS LTDA... - Negociação Item 0054: Solicito desclassificação desse item, valor foi
lançado erroneamente. Grata!

01/07/2021 - 17:29:41 SPACE INFORMÁTICA E
MÓVEIS PARA
ESCRITÓRIO LTDA

14.190.355/0001-03 Item 0007 - "APARELHO DE TELEVISÃO 42"" TIPO DE TELA LED COLORIDO
CLOSED CAPTION LEGENDA OCULTA QUE DESCREVE ALÉM DAS FALAS
QUALQUER OUTRO SOM PRESENTE NA CENA MENU INGLÊS –
PORTUGUÊS – ESPANHOL PROGRAMAÇÃO AUTOMÁTICA DE CANAIS PARA
181 CANAIS VHF/UHF/TV A CABO NOMEAR CANAIS CONTROLE REMOTO
AJUSTE DA IMAGEM AJUSTE DE IMAGEM PRÉ PROGRAMADO (4 OPÇÕES)
E PERSONALIZADO MANUALMENTE FUNÇÃO DSC REALÇA A COR
NATURAL DA PELE PERMITINDO MAIS QUALIDADE NAS IMAGENS EFEITOS
DE ÁUDIO FUNÇÃO AVL DIMINUI TEMPORARIAMENTE A DIFERENÇA DE
VOLUME AO TROCAR DE CANAL ALTO FALANTES INTEGRADOS SAP AUTO
DEMONSTRAÇÃO, CONTEÚDO DA EMBALAGEM 01 TELEVISOR 01
CONTROLE REMOTO 01 MANUAL DO USUÁRIO ALIMENTAÇÃO BIVOLT
SISTEMA DE COR PAL M PAL N – NTSC "

Desclassificação: A empresa não apresentou documento solicitado no edital conforme item 19.1.1.2.Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual (FIC) e Municipal,
relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto licitado, sendo assim INABILITADA por ausência de documentos.

01/07/2021 - 17:33:25 SPACE INFORMÁTICA E
MÓVEIS PARA
ESCRITÓRIO LTDA

14.190.355/0001-03 Item 0008 - APARELHO DE TELEVISÃO COLORIDO TELA DE LED 32’ WIDE
TIPO DE TV LED RESOLUÇÃO FULLHD 1920X1080P FORMATO DA TELA
WIDESCREEN (16 9) ENTRADA HDMI ENTRADA PC RECURSOS DE ÁUDIO
AJUSTES DE ÁUDIO BALANÇO/AGUDO/GRAVES MUTE CONTRASTE 4 000
000 1 RELÓGIO SLEEP TIMER ESTÉREO SAP ZOOM COM CONVERSOR
INTEGRADO

Desclassificação: A empresa não apresentou documento solicitado no edital conforme item 19.1.1.2.Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual (FIC) e Municipal,
relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto licitado, sendo assim INABILITADA por ausência de documentos.

01/07/2021 - 18:05:55 MV ELETRONICOS EIRELI -
ME

27.895.281/0001-44 Item 0018 - BEBEDOURO DE COLUNA DE PRESSÃO INOX PGA, 110 V,
GABINETE EM AÇO INOX, SEM EMENDAS, TORNEIRAS, COPO E JATO
CROMADAS, DIMENSÕES APROX 108X35X31 CM (AXLXP)

Desclassificação: A empresa não apresentou conforme item 19.1.1.2.Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual (FIC) e Municipal, relativo ao domicílio ou sede da
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto licitado e nem item 19.1.1.8. Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante,
devidamente atualizada, ficando INABILITADA, por não apresentar toda documentação exigida no edital.
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Reabilitados
Data Fornecedor CNPJ Detalhe

06/09/2021 - 18:20:09 ANJOS ANJOS LTDA - EPP 06.069.753/0001-30 Item 0001 - APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO JANELA DE 10 000
BTUS, CICLO FRIO, 220V, COM CONTROLE REMOTO

Após pedido de reconsideração da Empresa Anjos e Anjos, a administração após reanalise dos documentos decide por habilitar a empresa, conforme parecer juridico anexo aos
processo, revendo assim todos os atos anteriores.

06/09/2021 - 18:21:35 ANJOS ANJOS LTDA - EPP 06.069.753/0001-30 Item 0012 - ARQUIVO VERTICAL COM 04 GAVETAS

Após pedido de reconsideração da Empresa Anjos e Anjos, a administração após reanalise dos documentos decide por habilitar a empresa, conforme parecer juridico anexo aos
processo, revendo assim todos os atos anteriores.

06/09/2021 - 18:21:54 ANJOS ANJOS LTDA - EPP 06.069.753/0001-30 Item 0013 - ARMÁRIO BAIXO COM 4 PORTAS BALCAO CONJUGADO
FECHADO 4PORTAS em MDP 15mm , 1 prateleira interna , todas as portas com
chave Dimensões 74X180X40cm

Após pedido de reconsideração da Empresa Anjos e Anjos, a administração após reanalise dos documentos decide por habilitar a empresa, conforme parecer juridico anexo aos
processo, revendo assim todos os atos anteriores.

06/09/2021 - 18:22:15 ANJOS ANJOS LTDA - EPP 06.069.753/0001-30 Item 0014 - ARMÁRIO TIPO ROUPEIRO COM 16 PORTAS Armário Roupeiro de
aço para vestiario com 16 portas com venezianas para ventilação Compartimentos
de tamanhos médios independentes sem divisórias internas Fechamento das
portas Opcional com chave ou para cadeado Dimensões40 cm x 123 cm x 198 cm

Após pedido de reconsideração da Empresa Anjos e Anjos, a administração após reanalise dos documentos decide por habilitar a empresa, conforme parecer juridico anexo aos
processo, revendo assim todos os atos anteriores.

06/09/2021 - 18:22:38 ANJOS ANJOS LTDA - EPP 06.069.753/0001-30 Item 0020 - BEBEDOURO INDUSTRIAL INOX 2 TORNEIRAS 102L potência
(w)330,2w voltagem??220vtipo??industrialcor??inox tipo de carga??ponto de
água quantidade de torneiras??2, capacidade máxima de água??62,43l,usado em
??comercial temperaturas da água??natural e gelada,temperatura
mínima??10ºc,sistema de refrigeração?compressor102l/h

Após pedido de reconsideração da Empresa Anjos e Anjos, a administração após reanalise dos documentos decide por habilitar a empresa, conforme parecer juridico anexo aos
processo, revendo assim todos os atos anteriores.

06/09/2021 - 18:23:10 ANJOS ANJOS LTDA - EPP 06.069.753/0001-30 Item 0027 - "CAIXA AMPLIFICADA ATIVA (150 W), COM SISTEMA BASS
REFLEX DE 2 VIAS, WOOFER DE 15"", CORNETA COM DRIVER DE TITANIO,
POTENCIA DE 200W (RMS), COM DIVISOR DE FREQUENCIA,, ALIMENTAÇÃO
BI VOLT"

Após pedido de reconsideração da Empresa Anjos e Anjos, a administração após reanalise dos documentos decide por habilitar a empresa, conforme parecer juridico anexo aos
processo, revendo assim todos os atos anteriores.

06/09/2021 - 18:23:40 ANJOS ANJOS LTDA - EPP 06.069.753/0001-30 Item 0028 - "DESKTOP COM MONITOR LED 18"" INCLUSO, COM
PROCESSADOR I3 3330 3 0 GHZ, MEMÓRIA 8 GB DDR3 SDRAM , EXPANSÃO
DA MEMÓRIA ATÉ 16 GB, DISCO RÍGIDO (HD) 1 TB SERIAL ATA 7200 RPM,
PORTAS USB FRONTAIS 2 (3 0), PORTAS USB TRASEIRAS 4 (2 0), REDE
10/100/1000 PLACA DE VÍDEO INTEGRADA, COM TECNOLOGIA NVIDIA®
GEFORCE® GT 625 ATÉ 1 GB DE MEMÓRIA DEDICADA, PLACA DE SOM
INTEGRADA, COM ÁUDIO DE ALTA DEFINIÇÃO E RECURSOS DE SOM
SURROUND ATÉ 7 1 TECLADO SEM FIO, MOUSE SEM FIO , MEMÓRIA
GRÁFICA TOTAL DISPONÍVEL DE ATÉ 4095 MB CONFORME ALOCADA PELO
WINDOWS 8, UNIDADE ÓPTICA REPRODUTOR BLU RAY SUPERMULTI,
GRAVAÇÃO 16X MÁX DVD±R, 8X MÁX DVD±R DL, 8X , 40X MÁX CD R, 24X
MÁX CD RW, LEITURA 12X MÁX BD ROM, 16X MÁX DVD ROM, 40X MÁX CD
ROM, SLOTS DE EXPANSÃO, 3 PCI EXPRESS X1 (TRÊS DISPONÍVEIS), 1 PCI
EXPRESS X16 (OCUPADO), 1 SLOT DE MINISSOQUETE PCI E X1
(OCUPADO), 1 EXTERNO DE 5,25"" (OCUPADO),1 INTERNO DE 3,5""
(OCUPADO), SOFTWARES INCLUSOS."

Após pedido de reconsideração da Empresa Anjos e Anjos, a administração após reanalise dos documentos decide por habilitar a empresa, conforme parecer juridico anexo aos
processo, revendo assim todos os atos anteriores.

06/09/2021 - 18:24:07 ANJOS ANJOS LTDA - EPP 06.069.753/0001-30 Item 0029 - ESTANTE AÇO CONTENDO NO MINIMO 5 PRATELEIRAS CINZA
PERFEITA PARA SER USADA EM CASA, ESCRITÓRIO OU
ESTABELECIMENTO COMERCIAL! TOTALMENTE REGULÁVEL COMO TODA
À LINHA DE PRODUTOS Á, QUE APRESENTA VÁRIAS OPÇÕES DE
TAMANHOS, MODELOS E RESISTÊNCIA DE CARGA DESENVOLVIDA COM
MATERIAL RESISTENTE E ÓTIMO ACABAMENTO, MEDIDAS
APROXIMADAMENTE 198 cm x 92 cm x 30 cm

Após pedido de reconsideração da Empresa Anjos e Anjos, a administração após reanalise dos documentos decide por habilitar a empresa, conforme parecer juridico anexo aos
processo, revendo assim todos os atos anteriores.

06/09/2021 - 18:25:01 ANJOS ANJOS LTDA - EPP 06.069.753/0001-30 Item 0032 - FOGÃO DOMÉSTICO, 04 BOCAS, MESA LISA EM AÇO, COM
GRELHAS INDIVIDUAIS, FORNO COM GRADE, DESLIZANTE, 127V,
DIMENSÕES 760X580X884

Após pedido de reconsideração da Empresa Anjos e Anjos, a administração após reanalise dos documentos decide por habilitar a empresa, conforme parecer juridico anexo aos
processo, revendo assim todos os atos anteriores.

06/09/2021 - 18:25:27 ANJOS ANJOS LTDA - EPP 06.069.753/0001-30 Item 0033 - FOGÃO INDUSTRIAL 02 BOCAS C/ CHAMA TRIPLA COM
CONTROLE INDIVIDUAL DAS CHAMAS INTERNAS E EXTERNAS,MAIOR
RESISTÊNCIA PARA PANELAS PESADAS

Após pedido de reconsideração da Empresa Anjos e Anjos, a administração após reanalise dos documentos decide por habilitar a empresa, conforme parecer juridico anexo aos
processo, revendo assim todos os atos anteriores.

06/09/2021 - 18:25:38 ANJOS ANJOS LTDA - EPP 06.069.753/0001-30 Item 0034 - FOGÃO INDUSTRIAL 04 BOCAS C/FORNO PRETO, CHAMA
TRIPLA COM CONTROLE INDIVIDUAL DAS CHAMAS INTERNAS E
EXTERNAS, GRADES E QUEIMADORES DA MESA DE FERRO FUNDIDO
MAIOR RESISTÊNCIA PARA PANELAS PESADAS

Após pedido de reconsideração da Empresa Anjos e Anjos, a administração após reanalise dos documentos decide por habilitar a empresa, conforme parecer juridico anexo aos
processo, revendo assim todos os atos anteriores.

06/09/2021 - 18:25:52 ANJOS ANJOS LTDA - EPP 06.069.753/0001-30 Item 0035 - FOGÃO INDUSTRIAL 4 BOCAS S/ FORNO material??inox, tipo de
montagem??de coluna, quantidade de queimadores??4
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Após pedido de reconsideração da Empresa Anjos e Anjos, a administração após reanalise dos documentos decide por habilitar a empresa, conforme parecer juridico anexo aos
processo, revendo assim todos os atos anteriores.

06/09/2021 - 18:26:09 ANJOS ANJOS LTDA - EPP 06.069.753/0001-30 Item 0038 - FORNO MICROONDAS 30 L,
(LARGURAXALTURAXPROFUNDIDADE) 539X300X420MM, COR BRANCO,
110V OU 220V E NÃO É BIVOLT

Após pedido de reconsideração da Empresa Anjos e Anjos, a administração após reanalise dos documentos decide por habilitar a empresa, conforme parecer juridico anexo aos
processo, revendo assim todos os atos anteriores.

06/09/2021 - 18:26:38 ANJOS ANJOS LTDA - EPP 06.069.753/0001-30 Item 0039 - FREEZER HORIZONTAL 02 PORTAS, 385 LTS DUPLA AÇÃO
BRANCO, 127W RODIZIOS FACILITAM A MOVIMENTAÇÃO DO PRODUTO,
PUXADORES ERGONÔMICOS, DRENO DE DEGELO FRONTAL MAIOR
PRATICIDADE NO DESCONGELAMENTO ÁGUA DO DEGELO ESCOA PELO
DRENO, FACILITANDO SEU RECOLHIMENTO DUPLA FUNÇÃO FREEZER E
CONSERVADOR TAMPA BALENCEADA FECHADURA COM CHAVE
AUTOEXPULSIVA SEGURANÇA, PERMITE O TRAVAMENTO DO FREEZER
COR BRANCO

Após pedido de reconsideração da Empresa Anjos e Anjos, a administração após reanalise dos documentos decide por habilitar a empresa, conforme parecer juridico anexo aos
processo, revendo assim todos os atos anteriores.

06/09/2021 - 18:26:53 ANJOS ANJOS LTDA - EPP 06.069.753/0001-30 Item 0040 - FRIGOBAR 120L completo com prateleira inferior da porta para
garrafas de até 2,5 litros, pés niveladores frontais, porta latas com capacidade
para 10 latas e compartimentos que te ajudam a organizar

Após pedido de reconsideração da Empresa Anjos e Anjos, a administração após reanalise dos documentos decide por habilitar a empresa, conforme parecer juridico anexo aos
processo, revendo assim todos os atos anteriores.

06/09/2021 - 18:27:15 ANJOS ANJOS LTDA - EPP 06.069.753/0001-30 Item 0041 - FREEZER HORIZONTAL DE 305 LTS 01 TAMPA, 110 V, (LARGURA
X ALTURA X PROFUNDIDADE) 940X823X730MM, RODIZIOS FACILITAM A
MOVIMENTAÇÃO DO PRODUTO, PUXADORES ERGONÔMICOS, DRENO DE
DEGELO FRONTAL MAIOR PRATICIDADE NO DESCONGELAMENTO ÁGUA
DO DEGELO ESCOA PELO DRENO, FACILITANDO SEU RECOLHIMENTO
DUPLA FUNÇÃO FREEZER E CONSERVADOR TAMPA BALENCEADA
FECHADURA COM CHAVE AUTOEXPULSIVA SEGURANÇA, PERMITE O
TRAVAMENTO DO FREEZER COR BRANCO

Após pedido de reconsideração da Empresa Anjos e Anjos, a administração após reanalise dos documentos decide por habilitar a empresa, conforme parecer juridico anexo aos
processo, revendo assim todos os atos anteriores.

06/09/2021 - 18:27:28 ANJOS ANJOS LTDA - EPP 06.069.753/0001-30 Item 0042 - FRITADEIRA ELÉTRICA 3,5L Acompanha cesto em arame industrial
estanhado para fritura, Termostato de 0 a 300º com regulagem e com seletor
alfanumérico, Resistência elétrica em tubo inoxidável Consumo médio 2,5kwh no
127v Lâmpada piloto para indicar quando esta ligada a resistência, Painel elétrico,
Própria para pastel, salgados e outros tipos de frituras, Linha industrial e
residencial, Medidas Altura 13,5cm, profundidade 15,5cm, diâmetro 33,5cm,
Potência em 220 v 1600W

Após pedido de reconsideração da Empresa Anjos e Anjos, a administração após reanalise dos documentos decide por habilitar a empresa, conforme parecer juridico anexo aos
processo, revendo assim todos os atos anteriores.

06/09/2021 - 18:27:40 ANJOS ANJOS LTDA - EPP 06.069.753/0001-30 Item 0045 - IMPRESSORA JATO DE TINTA COM VELOCIDADE DE
IMPRESSÃO DE ATÉ 19 PPM E CAPACIDADE PARA IMPRIMIR EM PAPEL ATÉ
TAMANHO OFÍCIO (216 X 356 MM)

Após pedido de reconsideração da Empresa Anjos e Anjos, a administração após reanalise dos documentos decide por habilitar a empresa, conforme parecer juridico anexo aos
processo, revendo assim todos os atos anteriores.

06/09/2021 - 18:27:55 ANJOS ANJOS LTDA - EPP 06.069.753/0001-30 Item 0046 - IMPRESSORA LASER COLORIDA COM VELOCIDADE DE
IMPRESSÃO DE 19 A 45 PPM E CAPACIDADE PARA IMPRIMIR EM PAPEL
ATÉ TAMANHO A3 (297 X 420 MM)

Após pedido de reconsideração da Empresa Anjos e Anjos, a administração após reanalise dos documentos decide por habilitar a empresa, conforme parecer juridico anexo aos
processo, revendo assim todos os atos anteriores.

06/09/2021 - 18:28:09 ANJOS ANJOS LTDA - EPP 06.069.753/0001-30 Item 0048 - LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL INOX 4L consumo??0,55
kw/h,volume do copo??4l,modelo??lq 8,0,voltagem??127v,potência
(w)551,62w,capacidade de produção??4l,rotações por
minuto?3400rpm,quantidade de velocidades1

Após pedido de reconsideração da Empresa Anjos e Anjos, a administração após reanalise dos documentos decide por habilitar a empresa, conforme parecer juridico anexo aos
processo, revendo assim todos os atos anteriores.

06/09/2021 - 18:28:27 ANJOS ANJOS LTDA - EPP 06.069.753/0001-30 Item 0052 - LAVADOURA DE ALTA PRESSÃO Pressão de 1800 psi

Após pedido de reconsideração da Empresa Anjos e Anjos, a administração após reanalise dos documentos decide por habilitar a empresa, conforme parecer juridico anexo aos
processo, revendo assim todos os atos anteriores.

06/09/2021 - 18:28:41 ANJOS ANJOS LTDA - EPP 06.069.753/0001-30 Item 0053 - MICROCOMPUTADOR SERVIDOR COM DISCO SCSI, DOIS
PROCESSADOR CORE I5, SEM FONTE REDUNDANTE E SEM UNIDADE DE
FITA.

Após pedido de reconsideração da Empresa Anjos e Anjos, a administração após reanalise dos documentos decide por habilitar a empresa, conforme parecer juridico anexo aos
processo, revendo assim todos os atos anteriores.

06/09/2021 - 18:28:56 ANJOS ANJOS LTDA - EPP 06.069.753/0001-30 Item 0057 - MONITOR LED DE 17

Após pedido de reconsideração da Empresa Anjos e Anjos, a administração após reanalise dos documentos decide por habilitar a empresa, conforme parecer juridico anexo aos
processo, revendo assim todos os atos anteriores.

06/09/2021 - 18:29:09 ANJOS ANJOS LTDA - EPP 06.069.753/0001-30 Item 0058 - MONITOR LED DE 18

Após pedido de reconsideração da Empresa Anjos e Anjos, a administração após reanalise dos documentos decide por habilitar a empresa, conforme parecer juridico anexo aos
processo, revendo assim todos os atos anteriores.

06/09/2021 - 18:29:23 ANJOS ANJOS LTDA - EPP 06.069.753/0001-30 Item 0059 - "MONITOR LED DE 19,5"", "

Após pedido de reconsideração da Empresa Anjos e Anjos, a administração após reanalise dos documentos decide por habilitar a empresa, conforme parecer juridico anexo aos
processo, revendo assim todos os atos anteriores.

06/09/2021 - 18:29:46 ANJOS ANJOS LTDA - EPP 06.069.753/0001-30 Item 0063 - MESA PLÁSTICA QUADRADA EM POLIPROPILENO BRANCA

Após pedido de reconsideração da Empresa Anjos e Anjos, a administração após reanalise dos documentos decide por habilitar a empresa, conforme parecer juridico anexo aos
processo, revendo assim todos os atos anteriores.

06/09/2021 - 18:30:02 ANJOS ANJOS LTDA - EPP 06.069.753/0001-30 Item 0065 - MULTIPORCESSADOR 7 EM 1 com motor de 650W
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Após pedido de reconsideração da Empresa Anjos e Anjos, a administração após reanalise dos documentos decide por habilitar a empresa, conforme parecer juridico anexo aos
processo, revendo assim todos os atos anteriores.

06/09/2021 - 18:30:37 ANJOS ANJOS LTDA - EPP 06.069.753/0001-30 Item 0067 - NOBREAK DE 1400KVA

Após pedido de reconsideração da Empresa Anjos e Anjos, a administração após reanalise dos documentos decide por habilitar a empresa, conforme parecer juridico anexo aos
processo, revendo assim todos os atos anteriores.

06/09/2021 - 18:31:41 ANJOS ANJOS LTDA - EPP 06.069.753/0001-30 Item 0068 - NOBREAK DE 600 VA

Após pedido de reconsideração da Empresa Anjos e Anjos, a administração após reanalise dos documentos decide por habilitar a empresa, conforme parecer juridico anexo aos
processo, revendo assim todos os atos anteriores.

06/09/2021 - 18:32:06 ANJOS ANJOS LTDA - EPP 06.069.753/0001-30 Item 0069 - NOBREAK DE 700 VA

Após pedido de reconsideração da Empresa Anjos e Anjos, a administração após reanalise dos documentos decide por habilitar a empresa, conforme parecer juridico anexo aos
processo, revendo assim todos os atos anteriores.

06/09/2021 - 18:32:29 ANJOS ANJOS LTDA - EPP 06.069.753/0001-30 Item 0070 - NOTEBOOK, PROCESSADOR NO MINIMO INTEL CORE I3

Após pedido de reconsideração da Empresa Anjos e Anjos, a administração após reanalise dos documentos decide por habilitar a empresa, conforme parecer juridico anexo aos
processo, revendo assim todos os atos anteriores.

06/09/2021 - 18:32:53 ANJOS ANJOS LTDA - EPP 06.069.753/0001-30 Item 0074 - ROÇADEIRA PROFISSONAL Cilindrada 63 cc Tempos do motor2

Após pedido de reconsideração da Empresa Anjos e Anjos, a administração após reanalise dos documentos decide por habilitar a empresa, conforme parecer juridico anexo aos
processo, revendo assim todos os atos anteriores.

06/09/2021 - 18:33:09 ANJOS ANJOS LTDA - EPP 06.069.753/0001-30 Item 0076 - SCANNER DE MESA, RESOLUÇÃO DE DIGITALIZAÇÃO POR
HARDWARE ATÉ 1200 X 1200 DPI, RESOLUÇÃO DE DIGITALIZAÇÃO ÓPTICA
ATÉ 1200 DPI, PROFUNDIDADE DE BITS 48 BITS, DIGITALIZAÇÃO TAMANHO
MÁXIMO DE DIGITALIZAÇÃO 216 X 297 MM, TIPO DE DIGITALIZAÇÃO DE
MESA NÍVEIS ESCALA DE CINZA 256 NÍVEIS DE CINZA DIGITALIZAÇÃO EM
CORES SIM MODO DE VISUALIZAÇÃO PRÉVIA ATÉ 10 SEGUNDOS,
CONECTIVIDADE, CONECTIVIDADE PADRÃO USB, PORTAS E/S EXTERNAS
1 USB

Após pedido de reconsideração da Empresa Anjos e Anjos, a administração após reanalise dos documentos decide por habilitar a empresa, conforme parecer juridico anexo aos
processo, revendo assim todos os atos anteriores.

06/09/2021 - 18:33:27 ANJOS ANJOS LTDA - EPP 06.069.753/0001-30 Item 0077 - "TELA DE PROJEÇÃO RETRATIL Polegadas 100"" (4 3) e 92"" (16
9),Formato 4 3 (100"") e 16 9 (92"") ,Cor das bordas Preta Cor do produto
Branca,Voltagem 110V,Consumo (em funcionamento) 25W (poderá utilizar um
conversor simples para 220V) Acompanha controle remoto com fio e sem fio ,Cor
da área de projeção Branca ,Tecido Matte White (verso preto) Medidas da área de
projeção 203 (C) x 152 (A) cm ,Medidas do produto 225 (C) x 8 (A) x 7,8 (L)
cm,Medidas da caixa 230 (C) x 12 (A) x 13,5 (L) cm ,Peso do produto 7 Kg, Peso
da embalagem 7,8 Kgs ,Garantia 1 ano"

Após pedido de reconsideração da Empresa Anjos e Anjos, a administração após reanalise dos documentos decide por habilitar a empresa, conforme parecer juridico anexo aos
processo, revendo assim todos os atos anteriores.

06/09/2021 - 18:33:57 ANJOS ANJOS LTDA - EPP 06.069.753/0001-30 Item 0080 - PANELA DE PRESSÃO INDUSTRIAL 20L com 4 sistemas de
segurança para sua completa tranquilidade no processo de cozimento do
alimento, além do fechamento externo Também vale ressaltar as alças em
baquelite que não aquecem

Após pedido de reconsideração da Empresa Anjos e Anjos, a administração após reanalise dos documentos decide por habilitar a empresa, conforme parecer juridico anexo aos
processo, revendo assim todos os atos anteriores.

06/09/2021 - 18:34:56 ANJOS ANJOS LTDA - EPP 06.069.753/0001-30 Item 0086 - PANELA TIPO CAÇAROLA Alumínio 100 litros

Após pedido de reconsideração da Empresa Anjos e Anjos, a administração após reanalise dos documentos decide por habilitar a empresa, conforme parecer juridico anexo aos
processo, revendo assim todos os atos anteriores.

06/09/2021 - 18:35:09 ANJOS ANJOS LTDA - EPP 06.069.753/0001-30 Item 0089 - Escorredor Industrial P/ Arroz, Macarrão E Afins (5 Litros) MEDIDAS
APROXIMADAMENTE Diâmetro da boca 30,0 cm,ltura 16,5 cm,Diâmetro da base
18,5 cm, Capacidade 5,00 L,Peso vazio 0,50 Kg

Após pedido de reconsideração da Empresa Anjos e Anjos, a administração após reanalise dos documentos decide por habilitar a empresa, conforme parecer juridico anexo aos
processo, revendo assim todos os atos anteriores.

06/09/2021 - 18:35:22 ANJOS ANJOS LTDA - EPP 06.069.753/0001-30 Item 0090 - Escorredor Grande De Macarrão Aluminio 25L MEDIDAS
APROXIMADAMENTE Altura 24 cm, Diâmetro 50 cm Espessura 1,20
mmCapacidade 25 Litro

Após pedido de reconsideração da Empresa Anjos e Anjos, a administração após reanalise dos documentos decide por habilitar a empresa, conforme parecer juridico anexo aos
processo, revendo assim todos os atos anteriores.

06/09/2021 - 18:35:41 ANJOS ANJOS LTDA - EPP 06.069.753/0001-30 Item 0094 - ASSADEIRA REDONDA 30 CM EM ALUMINIO (Comprimento x
Largura x Altura) 30 x 30 x 6 cm 2,5 L

Após pedido de reconsideração da Empresa Anjos e Anjos, a administração após reanalise dos documentos decide por habilitar a empresa, conforme parecer juridico anexo aos
processo, revendo assim todos os atos anteriores.

06/09/2021 - 18:35:53 ANJOS ANJOS LTDA - EPP 06.069.753/0001-30 Item 0095 - ASSADEIRA REDONDA 40 CM EM ALUMINIO

Após pedido de reconsideração da Empresa Anjos e Anjos, a administração após reanalise dos documentos decide por habilitar a empresa, conforme parecer juridico anexo aos
processo, revendo assim todos os atos anteriores.

06/09/2021 - 18:36:06 ANJOS ANJOS LTDA - EPP 06.069.753/0001-30 Item 0096 - ASSADEIRA REDONDA 50 CM EM ALUMINIO

Após pedido de reconsideração da Empresa Anjos e Anjos, a administração após reanalise dos documentos decide por habilitar a empresa, conforme parecer juridico anexo aos
processo, revendo assim todos os atos anteriores.

06/09/2021 - 18:36:19 ANJOS ANJOS LTDA - EPP 06.069.753/0001-30 Item 0097 - Assadeira Redonda Alta 40 Cm 11,3 L

Após pedido de reconsideração da Empresa Anjos e Anjos, a administração após reanalise dos documentos decide por habilitar a empresa, conforme parecer juridico anexo aos
processo, revendo assim todos os atos anteriores.

06/09/2021 - 18:36:32 ANJOS ANJOS LTDA - EPP 06.069.753/0001-30 Item 0100 - ASSADEITA RETANGULAR C/ ALÇA 60x40 Cm EM ALUMINIO

Após pedido de reconsideração da Empresa Anjos e Anjos, a administração após reanalise dos documentos decide por habilitar a empresa, conforme parecer juridico anexo aos
processo, revendo assim todos os atos anteriores.

06/09/2021 - 18:36:55 ANJOS ANJOS LTDA - EPP 06.069.753/0001-30 Item 0106 - ESPUMADEIRA

Após pedido de reconsideração da Empresa Anjos e Anjos, a administração após reanalise dos documentos decide por habilitar a empresa, conforme parecer juridico anexo aos
processo, revendo assim todos os atos anteriores.
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06/09/2021 - 18:37:15 ANJOS ANJOS LTDA - EPP 06.069.753/0001-30 Item 0112 - GARRAFA TÉRMICA INOX 2,5L líquido quente ou frio Mantem o calor
ou frio por mais de 24 horas Material do interior Aço inoxidável , Materiais do
exterior Aço inoxidável, Conserva líquido frio por 24 h , Conserva líquido quente
por 24 h Sistema de abertura da tampa De válvula

Após pedido de reconsideração da Empresa Anjos e Anjos, a administração após reanalise dos documentos decide por habilitar a empresa, conforme parecer juridico anexo aos
processo, revendo assim todos os atos anteriores.

06/09/2021 - 18:37:25 ANJOS ANJOS LTDA - EPP 06.069.753/0001-30 Item 0113 - GARRAFA TÉRMICA INOX 9,5 L TIPO BOTIJÃO COM 1
TORNEIRAS

Após pedido de reconsideração da Empresa Anjos e Anjos, a administração após reanalise dos documentos decide por habilitar a empresa, conforme parecer juridico anexo aos
processo, revendo assim todos os atos anteriores.

06/09/2021 - 18:37:36 ANJOS ANJOS LTDA - EPP 06.069.753/0001-30 Item 0114 - GARRAFA TÉRMICA INOX 12 L TIPO BOTIJÃO COM 2 TORNEIRAS
possuindo 6,0 Litros em cada recipiente

Após pedido de reconsideração da Empresa Anjos e Anjos, a administração após reanalise dos documentos decide por habilitar a empresa, conforme parecer juridico anexo aos
processo, revendo assim todos os atos anteriores.

06/09/2021 - 18:37:47 ANJOS ANJOS LTDA - EPP 06.069.753/0001-30 Item 0115 - JARRA INOX 2,9L Kit para Suco C/ 2 Peças INOX Peças totalmente
feitas de aço inox, por isso não soltam nenhum resíduo nos alimentos, Colher com
bojo em formato simétrico e bordas cuidadosamente arredondadas,
proporcionando maior conforto no uso

Após pedido de reconsideração da Empresa Anjos e Anjos, a administração após reanalise dos documentos decide por habilitar a empresa, conforme parecer juridico anexo aos
processo, revendo assim todos os atos anteriores.

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões
Prazos
Intenção de Recurso Recurso Contrarrazão

09/07/2021 - 13:30 13/07/2021 - 18:00 16/07/2021 - 18:00

0001 - APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO JANELA DE 10 000 BTUS, CICLO
FRIO, 220V, COM CONTROLE REMOTO

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

06.069.753/0001-30 - ANJOS
ANJOS LTDA - EPP

05/07/2021 - 12:35:31 A presente diligência serve com intuito de elucidar a corroborar com a efetiva
entrega dos produtos supracitados, todavia tal fato foi comprovado, por meio das
notas e demais documentos ao processo licitatório e contrato administrativo
vinculado ao atestado, ainda nesse sentido pautado pelo princípio da autotutela
administrativa, razoabilidade e proporcionalidade o atestado deve ser aceito, tendo
em vista que preenche os pressupostos de admissibilidade e justa motivação.
Tal negativa compromete o resultado útil do processo e pelas razões acime
delineadas, manifesta intenção em recorrer.

Deferido

06.069.753/0001-30 - ANJOS
ANJOS LTDA - EPP

09/07/2021 - 13:02:06 Reitero, a presente diligência serve com intuito de elucidar a corroborar com a
efetiva entrega dos produtos supracitados, todavia tal fato foi comprovado, por
meio das notas e demais documentos ao processo licitatório e contrato
administrativo vinculado ao atestado, ainda nesse sentido pautado pelo princípio
da autotutela administrativa, razoabilidade e proporcionalidade o atestado deve
ser aceito, tendo em vista que preenche os pressupostos de admissibilidade e
justa motivação. Tal negativa compromete o resultado útil do processo e pelas
razões acime delineadas, manifesta intenção em recorrer.

Deferido

01.580.769/0001-99 - Bom
Bons e Descartáveis Eireli

09/07/2021 - 13:07:46 Sr Pregoeiro, vale destacar que o atestado da Empresa ANJOS&ANJOS, foi
emitido antes mesmo do término do contrato e até mesmo das Notas Fiscais, ou
seja, de forma ilegal. Além disso, não apresentou a certidão
Específica/Simplificada atualizada.

Deferido

Recursos
CNPJ Data de Envio Recurso Julgamento

06.069.753/0001-30 - ANJOS
ANJOS LTDA - EPP

13/07/2021 - 16:55:41 . RECURSO ANJOS E ANJOS ok.pdf. Indeferido

Julgamentos
Data do Julgamento Justificativa

20/07/2021 - 17:56:55 Conforme parecer Jurídico em anexo, adoto integralmente o parecer, reconhecendo o RECURSO INTERPOSTO PELA LICITANTE, E, NO
MÉRITO, MANTER A INABILITAÇÃO ANTE A IMPOSSIBILIDADE DE SE CONFERIR VERACIDADE AO ATESTADO DE CAPACIDADE
TÉCNICA JUNTADO. Parecer - Recurso - Licitação - Materiais Permanentes.pdf.

0002 - APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO JANELA DE 12 000 BTUS, CICLO
FRIO, 220V, COM CONTROLE REMOTO
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Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

01.580.769/0001-99 - Bom
Bons e Descartáveis Eireli

02/07/2021 - 13:22:10 Imo Sr. Pregoeiro
Presidente da CPL da Prefeitura Municipal de Soure

Vimos manifestar a nossa intenção de recorrer, haja vista que o fornecedor
Anjos&Anjos, não enviou a certidão específica devidamente atualizada, conforme
está disposto no subitem 19.1.1.8. do edital.
Além disso, não indicou na proposta o prazo de entrega dos itens.

Deferido

39.481.980/0001-27 - O M
TEIXEIRA SERVICOS E
COMERCIO EM GERAL
EIRELI

07/07/2021 - 17:07:12 sr. Pregoeiro, os contratos e notas fiscais foram apresentadas, conforme nosso
atestado de capacidade técnica

Deferido

39.481.980/0001-27 - O M
TEIXEIRA SERVICOS E
COMERCIO EM GERAL
EIRELI

07/07/2021 - 18:02:59 Sr. Pregoeiro, A empresa A C SILVA COMERCIO DE GENEROS EIRELI não
apresentou a documentação completa Habilitação Jurídica conforme o item
19.1.1.2 prova de inscrição no cadastro do contribuinte (FIC) e Municipal, relativo
ao domicilio ou sede da licitante.19.1.1.6 Ato construitivo, estatuto ou contrato
social em vigor, devidamente registrado na junta comercial, 19.1.1.8 Certidão
especifica, emitida pela junta comercial da sede da licitante. Assim também como
a qualificação técnica o item 19.1.2.1 Atestado de capacidade tecnica , o item
19.1.2.2 Alavará de licença de localização e funcionamento; na Qualificação
economica-financeira o item certidão negativa de falência ou recuperação judicial
expedida pelo distribuidor da sede pessoa juridica; o item 19.1.3.2 Balanço
patrimonial; Na regularidade fiscal e trabalhista o item 19.1.4.2 prova de
regularidade para com as fazendas federal, estadual e municipal, relativo ao
domicilio sede da licitante, o item 19.1.4.3 prova de inscrição no cadastro do
contribuinte estadual e municipal.

Deferido

0010 - ARMÁRIO BAIXO C/ 02 PORTAS,

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

39.481.980/0001-27 - O M
TEIXEIRA SERVICOS E
COMERCIO EM GERAL
EIRELI

07/07/2021 - 17:10:59 sr. Pregoeiro, os contratos e notas fiscais foram apresentadas, conforme nosso
atestado de capacidade técnica

Deferido

0012 - ARQUIVO VERTICAL COM 04 GAVETAS

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

06.069.753/0001-30 - ANJOS
ANJOS LTDA - EPP

05/07/2021 - 12:36:01 A presente diligência serve com intuito de elucidar a corroborar com a efetiva
entrega dos produtos supracitados, todavia tal fato foi comprovado, por meio das
notas e demais documentos ao processo licitatório e contrato administrativo
vinculado ao atestado, ainda nesse sentido pautado pelo princípio da autotutela
administrativa, razoabilidade e proporcionalidade o atestado deve ser aceito, tendo
em vista que preenche os pressupostos de admissibilidade e justa motivação.
Tal negativa compromete o resultado útil do processo e pelas razões acime
delineadas, manifesta intenção em recorrer.

Deferido

06.069.753/0001-30 - ANJOS
ANJOS LTDA - EPP

09/07/2021 - 13:02:33 Reitero, a presente diligência serve com intuito de elucidar a corroborar com a
efetiva entrega dos produtos supracitados, todavia tal fato foi comprovado, por
meio das notas e demais documentos ao processo licitatório e contrato
administrativo vinculado ao atestado, ainda nesse sentido pautado pelo princípio
da autotutela administrativa, razoabilidade e proporcionalidade o atestado deve
ser aceito, tendo em vista que preenche os pressupostos de admissibilidade e
justa motivação. Tal negativa compromete o resultado útil do processo e pelas
razões acime delineadas, manifesta intenção em recorrer.

Deferido

Recursos
CNPJ Data de Envio Recurso Julgamento

06.069.753/0001-30 - ANJOS
ANJOS LTDA - EPP

13/07/2021 - 16:56:26 . RECURSO ANJOS E ANJOS ok.pdf. Indeferido

Julgamentos
Data do Julgamento Justificativa
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20/07/2021 - 17:58:40 Conforme parecer Jurídico em anexo, adoto integralmente o parecer, reconhecendo o RECURSO INTERPOSTO PELA LICITANTE, E, NO
MÉRITO, MANTER A INABILITAÇÃO ANTE A IMPOSSIBILIDADE DE SE CONFERIR VERACIDADE AO ATESTADO DE CAPACIDADE
TÉCNICA JUNTADO. Parecer - Recurso - Licitação - Materiais Permanentes.pdf.

0013 - ARMÁRIO BAIXO COM 4 PORTAS BALCAO CONJUGADO FECHADO
4PORTAS em MDP 15mm , 1 prateleira interna , todas as portas com chave
Dimensões 74X180X40cm

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

06.069.753/0001-30 - ANJOS
ANJOS LTDA - EPP

05/07/2021 - 12:36:28 A presente diligência serve com intuito de elucidar a corroborar com a efetiva
entrega dos produtos supracitados, todavia tal fato foi comprovado, por meio das
notas e demais documentos ao processo licitatório e contrato administrativo
vinculado ao atestado, ainda nesse sentido pautado pelo princípio da autotutela
administrativa, razoabilidade e proporcionalidade o atestado deve ser aceito, tendo
em vista que preenche os pressupostos de admissibilidade e justa motivação.
Tal negativa compromete o resultado útil do processo e pelas razões acime
delineadas, manifesta intenção em recorrer.

Deferido

06.069.753/0001-30 - ANJOS
ANJOS LTDA - EPP

05/07/2021 - 12:36:31 A presente diligência serve com intuito de elucidar a corroborar com a efetiva
entrega dos produtos supracitados, todavia tal fato foi comprovado, por meio das
notas e demais documentos ao processo licitatório e contrato administrativo
vinculado ao atestado, ainda nesse sentido pautado pelo princípio da autotutela
administrativa, razoabilidade e proporcionalidade o atestado deve ser aceito, tendo
em vista que preenche os pressupostos de admissibilidade e justa motivação.
Tal negativa compromete o resultado útil do processo e pelas razões acime
delineadas, manifesta intenção em recorrer.

Deferido

06.069.753/0001-30 - ANJOS
ANJOS LTDA - EPP

09/07/2021 - 13:02:52 Reitero, a presente diligência serve com intuito de elucidar a corroborar com a
efetiva entrega dos produtos supracitados, todavia tal fato foi comprovado, por
meio das notas e demais documentos ao processo licitatório e contrato
administrativo vinculado ao atestado, ainda nesse sentido pautado pelo princípio
da autotutela administrativa, razoabilidade e proporcionalidade o atestado deve
ser aceito, tendo em vista que preenche os pressupostos de admissibilidade e
justa motivação. Tal negativa compromete o resultado útil do processo e pelas
razões acime delineadas, manifesta intenção em recorrer.

Deferido

Recursos
CNPJ Data de Envio Recurso Julgamento

06.069.753/0001-30 - ANJOS
ANJOS LTDA - EPP

13/07/2021 - 17:08:21 RECURSO DA EMPRESA ANJOS & ANJOS
RECURSO ANJOS E ANJOS ok.pdf.

Indeferido

Julgamentos
Data do Julgamento Justificativa

20/07/2021 - 17:59:04 Conforme parecer Jurídico em anexo, adoto integralmente o parecer, reconhecendo o RECURSO INTERPOSTO PELA LICITANTE, E, NO
MÉRITO, MANTER A INABILITAÇÃO ANTE A IMPOSSIBILIDADE DE SE CONFERIR VERACIDADE AO ATESTADO DE CAPACIDADE
TÉCNICA JUNTADO. Parecer - Recurso - Licitação - Materiais Permanentes.pdf.

0014 - ARMÁRIO TIPO ROUPEIRO COM 16 PORTAS Armário Roupeiro de aço para
vestiario com 16 portas com venezianas para ventilação Compartimentos de
tamanhos médios independentes sem divisórias internas Fechamento das portas
Opcional com chave ou para cadeado Dimensões40 cm x 123 cm x 198 cm

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

06.069.753/0001-30 - ANJOS
ANJOS LTDA - EPP

05/07/2021 - 12:36:53 A presente diligência serve com intuito de elucidar a corroborar com a efetiva
entrega dos produtos supracitados, todavia tal fato foi comprovado, por meio das
notas e demais documentos ao processo licitatório e contrato administrativo
vinculado ao atestado, ainda nesse sentido pautado pelo princípio da autotutela
administrativa, razoabilidade e proporcionalidade o atestado deve ser aceito, tendo
em vista que preenche os pressupostos de admissibilidade e justa motivação.
Tal negativa compromete o resultado útil do processo e pelas razões acime
delineadas, manifesta intenção em recorrer.

Deferido

06.069.753/0001-30 - ANJOS
ANJOS LTDA - EPP

09/07/2021 - 13:03:33 Reitero, a presente diligência serve com intuito de elucidar a corroborar com a
efetiva entrega dos produtos supracitados, todavia tal fato foi comprovado, por
meio das notas e demais documentos ao processo licitatório e contrato
administrativo vinculado ao atestado, ainda nesse sentido pautado pelo princípio
da autotutela administrativa, razoabilidade e proporcionalidade o atestado deve
ser aceito, tendo em vista que preenche os pressupostos de admissibilidade e
justa motivação. Tal negativa compromete o resultado útil do processo e pelas
razões acime delineadas, manifesta intenção em recorrer.

Deferido
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Recursos
CNPJ Data de Envio Recurso Julgamento

06.069.753/0001-30 - ANJOS
ANJOS LTDA - EPP

13/07/2021 - 17:08:45 RECURSO DA EMPRESA ANJOS & ANJOS
RECURSO ANJOS E ANJOS ok.pdf.

Indeferido

Julgamentos
Data do Julgamento Justificativa

20/07/2021 - 17:59:52 Conforme parecer Jurídico em anexo, adoto integralmente o parecer, reconhecendo o RECURSO INTERPOSTO PELA LICITANTE, E, NO
MÉRITO, MANTER A INABILITAÇÃO ANTE A IMPOSSIBILIDADE DE SE CONFERIR VERACIDADE AO ATESTADO DE CAPACIDADE
TÉCNICA JUNTADO. Parecer - Recurso - Licitação - Materiais Permanentes.pdf.

0015 - APARELHO DE CELULAR ESPECIFICAÇÕES MINIMAS Android 10 0 Tela 5
7” Octa Core 32GB 4G Câmera 13MP

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

39.481.980/0001-27 - O M
TEIXEIRA SERVICOS E
COMERCIO EM GERAL
EIRELI

07/07/2021 - 17:11:35 sr. Pregoeiro, os contratos e notas fiscais foram apresentadas, conforme nosso
atestado de capacidade técnica

Deferido

0016 - "BALANÇA DIGITAL, CAPACIDADE MÁXIMA 150 KG, CARACTERISTICAS
GERAIS SENSOR DE ALTA PRECISÃO, DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO AO
DESCER DA BALANÇA DESLIGA AUTOMATICAMENTE SE NENHUMA PESAGEM É
EFETUADA ENAQUANTO O ZERO ESTÁ SENDO EXIBIDO, A BALANÇA DESLIGA
AUTOMATICAMENTE DEPOIS DE APROXIMADAMENTE 8 SEGUNDOS
INDICADOR DE BATERIA FRACA APARECE A MENSAGEM ""LO"" QUANDO A
BATERIA PRECISA SER SUBSITUÍDA, INDICADOR DE SOBRECARGA QUANDO A
BALANÇA ESTÁ SOBRECARREGADA, OU SEJA, ACIMA DE SUA CAPACIDADE
MÁXIMA, A MENSAGEM ""ERR"" APARECE NO VISOR MATERIAL DO VISOR LCD,
UNID DE MEDIDAS QUILOS GARANTIA DE 12 (DOZE) MESES, INCLUINDO
BATERIA, MANUAL DE INSTRUÇÕES "

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

39.481.980/0001-27 - O M
TEIXEIRA SERVICOS E
COMERCIO EM GERAL
EIRELI

07/07/2021 - 17:12:00 sr. Pregoeiro, os contratos e notas fiscais foram apresentadas, conforme nosso
atestado de capacidade técnica

Deferido

0020 - BEBEDOURO INDUSTRIAL INOX 2 TORNEIRAS 102L potência (w)330,2w
voltagem??220vtipo??industrialcor??inox tipo de carga??ponto de água quantidade
de torneiras??2, capacidade máxima de água??62,43l,usado em ??comercial
temperaturas da água??natural e gelada,temperatura mínima??10ºc,sistema de
refrigeração?compressor102l/h

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

06.069.753/0001-30 - ANJOS
ANJOS LTDA - EPP

05/07/2021 - 12:37:22 A presente diligência serve com intuito de elucidar a corroborar com a efetiva
entrega dos produtos supracitados, todavia tal fato foi comprovado, por meio das
notas e demais documentos ao processo licitatório e contrato administrativo
vinculado ao atestado, ainda nesse sentido pautado pelo princípio da autotutela
administrativa, razoabilidade e proporcionalidade o atestado deve ser aceito, tendo
em vista que preenche os pressupostos de admissibilidade e justa motivação.
Tal negativa compromete o resultado útil do processo e pelas razões acime
delineadas, manifesta intenção em recorrer.

Deferido
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39.481.980/0001-27 - O M
TEIXEIRA SERVICOS E
COMERCIO EM GERAL
EIRELI

07/07/2021 - 17:12:15 sr. Pregoeiro, os contratos e notas fiscais foram apresentadas, conforme nosso
atestado de capacidade técnica

Deferido

39.481.980/0001-27 - O M
TEIXEIRA SERVICOS E
COMERCIO EM GERAL
EIRELI

07/07/2021 - 17:12:15 sr. Pregoeiro, os contratos e notas fiscais foram apresentadas, conforme nosso
atestado de capacidade técnica

Deferido

06.069.753/0001-30 - ANJOS
ANJOS LTDA - EPP

09/07/2021 - 13:04:04 Reitero, a presente diligência serve com intuito de elucidar a corroborar com a
efetiva entrega dos produtos supracitados, todavia tal fato foi comprovado, por
meio das notas e demais documentos ao processo licitatório e contrato
administrativo vinculado ao atestado, ainda nesse sentido pautado pelo princípio
da autotutela administrativa, razoabilidade e proporcionalidade o atestado deve
ser aceito, tendo em vista que preenche os pressupostos de admissibilidade e
justa motivação. Tal negativa compromete o resultado útil do processo e pelas
razões acime delineadas, manifesta intenção em recorrer.

Deferido

Recursos
CNPJ Data de Envio Recurso Julgamento

06.069.753/0001-30 - ANJOS
ANJOS LTDA - EPP

13/07/2021 - 17:09:48 RECURSO DA EMPRESA ANJOS & ANJOS
RECURSO ANJOS E ANJOS ok.pdf.

Indeferido

Julgamentos
Data do Julgamento Justificativa

20/07/2021 - 18:00:22 Conforme parecer Jurídico em anexo, adoto integralmente o parecer, reconhecendo o RECURSO INTERPOSTO PELA LICITANTE, E, NO
MÉRITO, MANTER A INABILITAÇÃO ANTE A IMPOSSIBILIDADE DE SE CONFERIR VERACIDADE AO ATESTADO DE CAPACIDADE
TÉCNICA JUNTADO. Parecer - Recurso - Licitação - Materiais Permanentes.pdf.

0021 - BATEDEIRA INDUSTRIAL 5L Capacidade de mistura 5 litrosEstrutura em aço
com acabamento em pintura epóxi Tampa em polímero termoformado de alta
resistência,Cuba em aço inox,Grade cromada,Sistema planetário de engrenagens
com helicoidais de aço Sistema eletrônico de variação de velocidade Acompanha
batedor espiral, batedor raquete e batedor globo Possui grade de segurança que
desliga o equipamento ao ser levantada AlimentaçãoVoltagem 220 VoltsPotência 800
WattsFrequência 50 60 HzConsumo 6,4 Kw/hItens Inclusos1 Batedeira, 1 batedor
espiral1 batedor raquete,1 batedor globo

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

39.481.980/0001-27 - O M
TEIXEIRA SERVICOS E
COMERCIO EM GERAL
EIRELI

07/07/2021 - 17:12:46 sr. Pregoeiro, os contratos e notas fiscais foram apresentadas, conforme nosso
atestado de capacidade técnica

Deferido

39.481.980/0001-27 - O M
TEIXEIRA SERVICOS E
COMERCIO EM GERAL
EIRELI

07/07/2021 - 18:04:11 Sr. Pregoeiro, A empresa A C SILVA COMERCIO DE GENEROS EIRELI não
apresentou a documentação completa Habilitação Jurídica conforme o item
19.1.1.2 prova de inscrição no cadastro do contribuinte (FIC) e Municipal, relativo
ao domicilio ou sede da licitante.19.1.1.6 Ato construitivo, estatuto ou contrato
social em vigor, devidamente registrado na junta comercial, 19.1.1.8 Certidão
especifica, emitida pela junta comercial da sede da licitante. Assim também como
a qualificação técnica o item 19.1.2.1 Atestado de capacidade tecnica , o item
19.1.2.2 Alavará de licença de localização e funcionamento; na Qualificação
economica-financeira o item certidão negativa de falência ou recuperação judicial
expedida pelo distribuidor da sede pessoa juridica; o item 19.1.3.2 Balanço
patrimonial; Na regularidade fiscal e trabalhista o item 19.1.4.2 prova de
regularidade para com as fazendas federal, estadual e municipal, relativo ao
domicilio sede da licitante, o item 19.1.4.3 prova de inscrição no cadastro do
contribuinte estadual e municipal.

Deferido

0023 - CADEIRA PLÁSTICA, TAQUE BRANCADESCRIÇÃOAS CADEIRAS SÃO
IDEAIS PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS OU PÚBLICOS, COMO HOTÉIS,
RESTAURANTES, CLUBES, ESCOLAS, ETC PRODUZIDAS COM MATÉRIA PRIMA
100% VIRGEM, TENDO, DESSA FORMA, GARANTIA DE QUALIDADE DO
MATERIAL SÃO CONFORTÁVEIS E RESISTENTES DESIGN MODERNO PRODUTO
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ADITIVADO COM ANTI UV, OU SEJA, RESISTENTE AOS RAIOS SOLARES E DE
FÁCIL LIMPEZA O PRODUTO É COMPACTO, LEVE, FÁCIL DE LIMPAR E
TRANSPORTAR FAIXA ETÁRIA RECOMENDÁVEL DE 2 A 6 ANOS MEDIDAS
COMPRIMENTO 37 CM LARGURA 36 CM ALTURA 56 CM

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

39.481.980/0001-27 - O M
TEIXEIRA SERVICOS E
COMERCIO EM GERAL
EIRELI

07/07/2021 - 17:13:00 sr. Pregoeiro, os contratos e notas fiscais foram apresentadas, conforme nosso
atestado de capacidade técnica

Deferido

0027 - "CAIXA AMPLIFICADA ATIVA (150 W), COM SISTEMA BASS REFLEX DE 2
VIAS, WOOFER DE 15"", CORNETA COM DRIVER DE TITANIO, POTENCIA DE
200W (RMS), COM DIVISOR DE FREQUENCIA,, ALIMENTAÇÃO BI VOLT"

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

06.069.753/0001-30 - ANJOS
ANJOS LTDA - EPP

05/07/2021 - 12:37:55 A presente diligência serve com intuito de elucidar a corroborar com a efetiva
entrega dos produtos supracitados, todavia tal fato foi comprovado, por meio das
notas e demais documentos ao processo licitatório e contrato administrativo
vinculado ao atestado, ainda nesse sentido pautado pelo princípio da autotutela
administrativa, razoabilidade e proporcionalidade o atestado deve ser aceito, tendo
em vista que preenche os pressupostos de admissibilidade e justa motivação.
Tal negativa compromete o resultado útil do processo e pelas razões acime
delineadas, manifesta intenção em recorrer.

Deferido

06.069.753/0001-30 - ANJOS
ANJOS LTDA - EPP

09/07/2021 - 13:04:45 Reitero, a presente diligência serve com intuito de elucidar a corroborar com a
efetiva entrega dos produtos supracitados, todavia tal fato foi comprovado, por
meio das notas e demais documentos ao processo licitatório e contrato
administrativo vinculado ao atestado, ainda nesse sentido pautado pelo princípio
da autotutela administrativa, razoabilidade e proporcionalidade o atestado deve
ser aceito, tendo em vista que preenche os pressupostos de admissibilidade e
justa motivação. Tal negativa compromete o resultado útil do processo e pelas
razões acime delineadas, manifesta intenção em recorrer.

Deferido

Recursos
CNPJ Data de Envio Recurso Julgamento

06.069.753/0001-30 - ANJOS
ANJOS LTDA - EPP

13/07/2021 - 17:10:56 RECURSO DA EMPRESA ANJOS & ANJOS
RECURSO ANJOS E ANJOS ok.pdf.

Indeferido

Julgamentos
Data do Julgamento Justificativa

20/07/2021 - 17:58:12 Conforme parecer Jurídico em anexo, adoto integralmente o parecer, reconhecendo o RECURSO INTERPOSTO PELA LICITANTE, E, NO
MÉRITO, MANTER A INABILITAÇÃO ANTE A IMPOSSIBILIDADE DE SE CONFERIR VERACIDADE AO ATESTADO DE CAPACIDADE
TÉCNICA JUNTADO. Parecer - Recurso - Licitação - Materiais Permanentes.pdf.

0028 - "DESKTOP COM MONITOR LED 18"" INCLUSO, COM PROCESSADOR I3
3330 3 0 GHZ, MEMÓRIA 8 GB DDR3 SDRAM , EXPANSÃO DA MEMÓRIA ATÉ 16
GB, DISCO RÍGIDO (HD) 1 TB SERIAL ATA 7200 RPM, PORTAS USB FRONTAIS 2
(3 0), PORTAS USB TRASEIRAS 4 (2 0), REDE 10/100/1000 PLACA DE VÍDEO
INTEGRADA, COM TECNOLOGIA NVIDIA® GEFORCE® GT 625 ATÉ 1 GB DE
MEMÓRIA DEDICADA, PLACA DE SOM INTEGRADA, COM ÁUDIO DE ALTA
DEFINIÇÃO E RECURSOS DE SOM SURROUND ATÉ 7 1 TECLADO SEM FIO,
MOUSE SEM FIO , MEMÓRIA GRÁFICA TOTAL DISPONÍVEL DE ATÉ 4095 MB
CONFORME ALOCADA PELO WINDOWS 8, UNIDADE ÓPTICA REPRODUTOR BLU
RAY SUPERMULTI, GRAVAÇÃO 16X MÁX DVD±R, 8X MÁX DVD±R DL, 8X , 40X
MÁX CD R, 24X MÁX CD RW, LEITURA 12X MÁX BD ROM, 16X MÁX DVD ROM,
40X MÁX CD ROM, SLOTS DE EXPANSÃO, 3 PCI EXPRESS X1 (TRÊS
DISPONÍVEIS), 1 PCI EXPRESS X16 (OCUPADO), 1 SLOT DE MINISSOQUETE PCI
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E X1 (OCUPADO), 1 EXTERNO DE 5,25"" (OCUPADO),1 INTERNO DE 3,5""
(OCUPADO), SOFTWARES INCLUSOS."

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

06.069.753/0001-30 - ANJOS
ANJOS LTDA - EPP

05/07/2021 - 12:38:10 A presente diligência serve com intuito de elucidar a corroborar com a efetiva
entrega dos produtos supracitados, todavia tal fato foi comprovado, por meio das
notas e demais documentos ao processo licitatório e contrato administrativo
vinculado ao atestado, ainda nesse sentido pautado pelo princípio da autotutela
administrativa, razoabilidade e proporcionalidade o atestado deve ser aceito, tendo
em vista que preenche os pressupostos de admissibilidade e justa motivação.
Tal negativa compromete o resultado útil do processo e pelas razões acime
delineadas, manifesta intenção em recorrer.

Deferido

06.069.753/0001-30 - ANJOS
ANJOS LTDA - EPP

09/07/2021 - 13:04:59 Reitero, a presente diligência serve com intuito de elucidar a corroborar com a
efetiva entrega dos produtos supracitados, todavia tal fato foi comprovado, por
meio das notas e demais documentos ao processo licitatório e contrato
administrativo vinculado ao atestado, ainda nesse sentido pautado pelo princípio
da autotutela administrativa, razoabilidade e proporcionalidade o atestado deve
ser aceito, tendo em vista que preenche os pressupostos de admissibilidade e
justa motivação. Tal negativa compromete o resultado útil do processo e pelas
razões acime delineadas, manifesta intenção em recorrer.

Deferido

Recursos
CNPJ Data de Envio Recurso Julgamento

06.069.753/0001-30 - ANJOS
ANJOS LTDA - EPP

13/07/2021 - 17:11:19 RECURSO DA EMPRESA ANJOS & ANJOS
RECURSO ANJOS E ANJOS ok.pdf.

Indeferido

Julgamentos
Data do Julgamento Justificativa

20/07/2021 - 18:02:21 Conforme parecer Jurídico em anexo, adoto integralmente o parecer, reconhecendo o RECURSO INTERPOSTO PELA LICITANTE, E, NO
MÉRITO, MANTER A INABILITAÇÃO ANTE A IMPOSSIBILIDADE DE SE CONFERIR VERACIDADE AO ATESTADO DE CAPACIDADE
TÉCNICA JUNTADO. Parecer - Recurso - Licitação - Materiais Permanentes.pdf.

0029 - ESTANTE AÇO CONTENDO NO MINIMO 5 PRATELEIRAS CINZA PERFEITA
PARA SER USADA EM CASA, ESCRITÓRIO OU ESTABELECIMENTO COMERCIAL!
TOTALMENTE REGULÁVEL COMO TODA À LINHA DE PRODUTOS Á, QUE
APRESENTA VÁRIAS OPÇÕES DE TAMANHOS, MODELOS E RESISTÊNCIA DE
CARGA DESENVOLVIDA COM MATERIAL RESISTENTE E ÓTIMO ACABAMENTO,
MEDIDAS APROXIMADAMENTE 198 cm x 92 cm x 30 cm

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

06.069.753/0001-30 - ANJOS
ANJOS LTDA - EPP

05/07/2021 - 12:38:31 A presente diligência serve com intuito de elucidar a corroborar com a efetiva
entrega dos produtos supracitados, todavia tal fato foi comprovado, por meio das
notas e demais documentos ao processo licitatório e contrato administrativo
vinculado ao atestado, ainda nesse sentido pautado pelo princípio da autotutela
administrativa, razoabilidade e proporcionalidade o atestado deve ser aceito, tendo
em vista que preenche os pressupostos de admissibilidade e justa motivação.
Tal negativa compromete o resultado útil do processo e pelas razões acime
delineadas, manifesta intenção em recorrer.

Deferido

39.481.980/0001-27 - O M
TEIXEIRA SERVICOS E
COMERCIO EM GERAL
EIRELI

07/07/2021 - 17:13:14 sr. Pregoeiro, os contratos e notas fiscais foram apresentadas, conforme nosso
atestado de capacidade técnica

Deferido

06.069.753/0001-30 - ANJOS
ANJOS LTDA - EPP

09/07/2021 - 13:05:14 Reitero, a presente diligência serve com intuito de elucidar a corroborar com a
efetiva entrega dos produtos supracitados, todavia tal fato foi comprovado, por
meio das notas e demais documentos ao processo licitatório e contrato
administrativo vinculado ao atestado, ainda nesse sentido pautado pelo princípio
da autotutela administrativa, razoabilidade e proporcionalidade o atestado deve
ser aceito, tendo em vista que preenche os pressupostos de admissibilidade e
justa motivação. Tal negativa compromete o resultado útil do processo e pelas
razões acime delineadas, manifesta intenção em recorrer.

Deferido

Recursos
CNPJ Data de Envio Recurso Julgamento



A autenticidade do documento pode ser verificada no site http://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 20/09/2021 às 16:54:32.
Código verificador: 13D75D

Página 334 de 423

06.069.753/0001-30 - ANJOS
ANJOS LTDA - EPP

13/07/2021 - 17:12:38 RECURSO DA EMPRESA ANJOS & ANJOS
RECURSO ANJOS E ANJOS ok.pdf.

Indeferido

Julgamentos
Data do Julgamento Justificativa

20/07/2021 - 18:03:06 Conforme parecer Jurídico em anexo, adoto integralmente o parecer, reconhecendo o RECURSO INTERPOSTO PELA LICITANTE, E, NO
MÉRITO, MANTER A INABILITAÇÃO ANTE A IMPOSSIBILIDADE DE SE CONFERIR VERACIDADE AO ATESTADO DE CAPACIDADE
TÉCNICA JUNTADO. Parecer - Recurso - Licitação - Materiais Permanentes.pdf.

0031 - EXTINTORES DE INCÊNCIO co2 4kg ou 6kg é indicado para incêndios das
classes B e C Seu efeito de resfriamento o torna viável como extintor auxiliar no
combate a incêndios de classe A Por se um agente limpo, o gás carbônico não deixa
resíduos e não danifica equipamentos elétricos ou eletrônicos

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

39.481.980/0001-27 - O M
TEIXEIRA SERVICOS E
COMERCIO EM GERAL
EIRELI

07/07/2021 - 17:14:00 sr. Pregoeiro, os contratos e notas fiscais foram apresentadas, conforme nosso
atestado de capacidade técnica

Deferido

0032 - FOGÃO DOMÉSTICO, 04 BOCAS, MESA LISA EM AÇO, COM GRELHAS
INDIVIDUAIS, FORNO COM GRADE, DESLIZANTE, 127V, DIMENSÕES
760X580X884

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

06.069.753/0001-30 - ANJOS
ANJOS LTDA - EPP

05/07/2021 - 12:39:02 A presente diligência serve com intuito de elucidar a corroborar com a efetiva
entrega dos produtos supracitados, todavia tal fato foi comprovado, por meio das
notas e demais documentos ao processo licitatório e contrato administrativo
vinculado ao atestado, ainda nesse sentido pautado pelo princípio da autotutela
administrativa, razoabilidade e proporcionalidade o atestado deve ser aceito, tendo
em vista que preenche os pressupostos de admissibilidade e justa motivação.
Tal negativa compromete o resultado útil do processo e pelas razões acime
delineadas, manifesta intenção em recorrer.

Deferido

06.069.753/0001-30 - ANJOS
ANJOS LTDA - EPP

09/07/2021 - 13:05:41 Reitero, a presente diligência serve com intuito de elucidar a corroborar com a
efetiva entrega dos produtos supracitados, todavia tal fato foi comprovado, por
meio das notas e demais documentos ao processo licitatório e contrato
administrativo vinculado ao atestado, ainda nesse sentido pautado pelo princípio
da autotutela administrativa, razoabilidade e proporcionalidade o atestado deve
ser aceito, tendo em vista que preenche os pressupostos de admissibilidade e
justa motivação. Tal negativa compromete o resultado útil do processo e pelas
razões acime delineadas, manifesta intenção em recorrer.

Deferido

Recursos
CNPJ Data de Envio Recurso Julgamento

06.069.753/0001-30 - ANJOS
ANJOS LTDA - EPP

13/07/2021 - 17:12:56 RECURSO DA EMPRESA ANJOS & ANJOS
RECURSO ANJOS E ANJOS ok.pdf.

Indeferido

Julgamentos
Data do Julgamento Justificativa

20/07/2021 - 18:04:59 Conforme parecer Jurídico em anexo, adoto integralmente o parecer, reconhecendo o RECURSO INTERPOSTO PELA LICITANTE, E, NO
MÉRITO, MANTER A INABILITAÇÃO ANTE A IMPOSSIBILIDADE DE SE CONFERIR VERACIDADE AO ATESTADO DE CAPACIDADE
TÉCNICA JUNTADO. Parecer - Recurso - Licitação - Materiais Permanentes.pdf.

0033 - FOGÃO INDUSTRIAL 02 BOCAS C/ CHAMA TRIPLA COM CONTROLE
INDIVIDUAL DAS CHAMAS INTERNAS E EXTERNAS,MAIOR RESISTÊNCIA PARA
PANELAS PESADAS

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento
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06.069.753/0001-30 - ANJOS
ANJOS LTDA - EPP

05/07/2021 - 12:39:22 A presente diligência serve com intuito de elucidar a corroborar com a efetiva
entrega dos produtos supracitados, todavia tal fato foi comprovado, por meio das
notas e demais documentos ao processo licitatório e contrato administrativo
vinculado ao atestado, ainda nesse sentido pautado pelo princípio da autotutela
administrativa, razoabilidade e proporcionalidade o atestado deve ser aceito, tendo
em vista que preenche os pressupostos de admissibilidade e justa motivação.
Tal negativa compromete o resultado útil do processo e pelas razões acime
delineadas, manifesta intenção em recorrer.

Deferido

39.481.980/0001-27 - O M
TEIXEIRA SERVICOS E
COMERCIO EM GERAL
EIRELI

07/07/2021 - 17:14:22 sr. Pregoeiro, os contratos e notas fiscais foram apresentadas, conforme nosso
atestado de capacidade técnica

Deferido

06.069.753/0001-30 - ANJOS
ANJOS LTDA - EPP

09/07/2021 - 13:05:57 Reitero, a presente diligência serve com intuito de elucidar a corroborar com a
efetiva entrega dos produtos supracitados, todavia tal fato foi comprovado, por
meio das notas e demais documentos ao processo licitatório e contrato
administrativo vinculado ao atestado, ainda nesse sentido pautado pelo princípio
da autotutela administrativa, razoabilidade e proporcionalidade o atestado deve
ser aceito, tendo em vista que preenche os pressupostos de admissibilidade e
justa motivação. Tal negativa compromete o resultado útil do processo e pelas
razões acime delineadas, manifesta intenção em recorrer.

Deferido

Recursos
CNPJ Data de Envio Recurso Julgamento

06.069.753/0001-30 - ANJOS
ANJOS LTDA - EPP

13/07/2021 - 17:13:19 RECURSO DA EMPRESA ANJOS & ANJOS
RECURSO ANJOS E ANJOS ok.pdf.

Indeferido

Julgamentos
Data do Julgamento Justificativa

20/07/2021 - 18:05:31 Conforme parecer Jurídico em anexo, adoto integralmente o parecer, reconhecendo o RECURSO INTERPOSTO PELA LICITANTE, E, NO
MÉRITO, MANTER A INABILITAÇÃO ANTE A IMPOSSIBILIDADE DE SE CONFERIR VERACIDADE AO ATESTADO DE CAPACIDADE
TÉCNICA JUNTADO. Parecer - Recurso - Licitação - Materiais Permanentes.pdf.

0034 - FOGÃO INDUSTRIAL 04 BOCAS C/FORNO PRETO, CHAMA TRIPLA COM
CONTROLE INDIVIDUAL DAS CHAMAS INTERNAS E EXTERNAS, GRADES E
QUEIMADORES DA MESA DE FERRO FUNDIDO MAIOR RESISTÊNCIA PARA
PANELAS PESADAS

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

06.069.753/0001-30 - ANJOS
ANJOS LTDA - EPP

05/07/2021 - 12:39:40 A presente diligência serve com intuito de elucidar a corroborar com a efetiva
entrega dos produtos supracitados, todavia tal fato foi comprovado, por meio das
notas e demais documentos ao processo licitatório e contrato administrativo
vinculado ao atestado, ainda nesse sentido pautado pelo princípio da autotutela
administrativa, razoabilidade e proporcionalidade o atestado deve ser aceito, tendo
em vista que preenche os pressupostos de admissibilidade e justa motivação.
Tal negativa compromete o resultado útil do processo e pelas razões acime
delineadas, manifesta intenção em recorrer.

Deferido

06.069.753/0001-30 - ANJOS
ANJOS LTDA - EPP

05/07/2021 - 12:39:40 A presente diligência serve com intuito de elucidar a corroborar com a efetiva
entrega dos produtos supracitados, todavia tal fato foi comprovado, por meio das
notas e demais documentos ao processo licitatório e contrato administrativo
vinculado ao atestado, ainda nesse sentido pautado pelo princípio da autotutela
administrativa, razoabilidade e proporcionalidade o atestado deve ser aceito, tendo
em vista que preenche os pressupostos de admissibilidade e justa motivação.
Tal negativa compromete o resultado útil do processo e pelas razões acime
delineadas, manifesta intenção em recorrer.

Deferido

06.069.753/0001-30 - ANJOS
ANJOS LTDA - EPP

09/07/2021 - 13:06:13 Reitero, a presente diligência serve com intuito de elucidar a corroborar com a
efetiva entrega dos produtos supracitados, todavia tal fato foi comprovado, por
meio das notas e demais documentos ao processo licitatório e contrato
administrativo vinculado ao atestado, ainda nesse sentido pautado pelo princípio
da autotutela administrativa, razoabilidade e proporcionalidade o atestado deve
ser aceito, tendo em vista que preenche os pressupostos de admissibilidade e
justa motivação. Tal negativa compromete o resultado útil do processo e pelas
razões acime delineadas, manifesta intenção em recorrer.

Deferido

Recursos
CNPJ Data de Envio Recurso Julgamento

06.069.753/0001-30 - ANJOS
ANJOS LTDA - EPP

13/07/2021 - 17:13:42 RECURSO DA EMPRESA ANJOS & ANJOS
RECURSO ANJOS E ANJOS ok.pdf.

Indeferido
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Julgamentos
Data do Julgamento Justificativa

20/07/2021 - 18:18:06 ACOLHO INTEGRALMENTE O PARECER JURÍDICO, RECONHECENDO O RECURSO INTERPOSTO PELA LICITANTE, E, NO MÉRITO,
MANTER A INABILITAÇÃO ANTE A IMPOSSIBILIDADE DE SE CONFERIR VERACIDADE AO ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA
JUNTADO Parecer - Recurso - Licitação - Materiais Permanentes.pdf.

0035 - FOGÃO INDUSTRIAL 4 BOCAS S/ FORNO material??inox, tipo de
montagem??de coluna, quantidade de queimadores??4

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

06.069.753/0001-30 - ANJOS
ANJOS LTDA - EPP

05/07/2021 - 12:39:54 A presente diligência serve com intuito de elucidar a corroborar com a efetiva
entrega dos produtos supracitados, todavia tal fato foi comprovado, por meio das
notas e demais documentos ao processo licitatório e contrato administrativo
vinculado ao atestado, ainda nesse sentido pautado pelo princípio da autotutela
administrativa, razoabilidade e proporcionalidade o atestado deve ser aceito, tendo
em vista que preenche os pressupostos de admissibilidade e justa motivação.
Tal negativa compromete o resultado útil do processo e pelas razões acime
delineadas, manifesta intenção em recorrer.

Deferido

39.481.980/0001-27 - O M
TEIXEIRA SERVICOS E
COMERCIO EM GERAL
EIRELI

07/07/2021 - 17:14:38 sr. Pregoeiro, os contratos e notas fiscais foram apresentadas, conforme nosso
atestado de capacidade técnica

Deferido

06.069.753/0001-30 - ANJOS
ANJOS LTDA - EPP

09/07/2021 - 13:06:38 Reitero, a presente diligência serve com intuito de elucidar a corroborar com a
efetiva entrega dos produtos supracitados, todavia tal fato foi comprovado, por
meio das notas e demais documentos ao processo licitatório e contrato
administrativo vinculado ao atestado, ainda nesse sentido pautado pelo princípio
da autotutela administrativa, razoabilidade e proporcionalidade o atestado deve
ser aceito, tendo em vista que preenche os pressupostos de admissibilidade e
justa motivação. Tal negativa compromete o resultado útil do processo e pelas
razões acime delineadas, manifesta intenção em recorrer.

Deferido

Recursos
CNPJ Data de Envio Recurso Julgamento

06.069.753/0001-30 - ANJOS
ANJOS LTDA - EPP

13/07/2021 - 17:13:58 RECURSO DA EMPRESA ANJOS & ANJOS
RECURSO ANJOS E ANJOS ok.pdf.

Indeferido

Julgamentos
Data do Julgamento Justificativa

20/07/2021 - 18:19:00 ACOLHO INTEGRALMENTE O PARECER JURÍDICO, RECONHECENDO O RECURSO INTERPOSTO PELA LICITANTE, E, NO MÉRITO,
MANTER A INABILITAÇÃO ANTE A IMPOSSIBILIDADE DE SE CONFERIR VERACIDADE AO ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA
JUNTADO Parecer - Recurso - Licitação - Materiais Permanentes.pdf.

0036 - FOGÃO INDUSTRIAL 06 BOCAS C/FORNO PRETO, CHAMA TRIPLA COM
CONTROLE INDIVIDUAL DAS CHAMAS INTERNAS E EXTERNAS, GRADES E
QUEIMADORES DA MESA DE FERRO FUNDIDO MAIOR RESISTÊNCIA PARA
PANELAS PESADAS

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

39.481.980/0001-27 - O M
TEIXEIRA SERVICOS E
COMERCIO EM GERAL
EIRELI

07/07/2021 - 17:15:09 sr. Pregoeiro, os contratos e notas fiscais foram apresentadas, conforme nosso
atestado de capacidade técnica

Deferido

0038 - FORNO MICROONDAS 30 L, (LARGURAXALTURAXPROFUNDIDADE)
539X300X420MM, COR BRANCO, 110V OU 220V E NÃO É BIVOLT

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento
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06.069.753/0001-30 - ANJOS
ANJOS LTDA - EPP

05/07/2021 - 12:40:25 A presente diligência serve com intuito de elucidar a corroborar com a efetiva
entrega dos produtos supracitados, todavia tal fato foi comprovado, por meio das
notas e demais documentos ao processo licitatório e contrato administrativo
vinculado ao atestado, ainda nesse sentido pautado pelo princípio da autotutela
administrativa, razoabilidade e proporcionalidade o atestado deve ser aceito, tendo
em vista que preenche os pressupostos de admissibilidade e justa motivação.
Tal negativa compromete o resultado útil do processo e pelas razões acime
delineadas, manifesta intenção em recorrer.

Deferido

06.069.753/0001-30 - ANJOS
ANJOS LTDA - EPP

09/07/2021 - 13:06:57 Reitero, a presente diligência serve com intuito de elucidar a corroborar com a
efetiva entrega dos produtos supracitados, todavia tal fato foi comprovado, por
meio das notas e demais documentos ao processo licitatório e contrato
administrativo vinculado ao atestado, ainda nesse sentido pautado pelo princípio
da autotutela administrativa, razoabilidade e proporcionalidade o atestado deve
ser aceito, tendo em vista que preenche os pressupostos de admissibilidade e
justa motivação. Tal negativa compromete o resultado útil do processo e pelas
razões acime delineadas, manifesta intenção em recorrer.

Deferido

Recursos
CNPJ Data de Envio Recurso Julgamento

06.069.753/0001-30 - ANJOS
ANJOS LTDA - EPP

13/07/2021 - 17:14:16 RECURSO DA EMPRESA ANJOS & ANJOS
RECURSO ANJOS E ANJOS ok.pdf.

Indeferido

Julgamentos
Data do Julgamento Justificativa

20/07/2021 - 18:19:40 ACOLHO INTEGRALMENTE O PARECER JURÍDICO, RECONHECENDO O RECURSO INTERPOSTO PELA LICITANTE, E, NO MÉRITO,
MANTER A INABILITAÇÃO ANTE A IMPOSSIBILIDADE DE SE CONFERIR VERACIDADE AO ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA
JUNTADO Parecer - Recurso - Licitação - Materiais Permanentes.pdf.

0039 - FREEZER HORIZONTAL 02 PORTAS, 385 LTS DUPLA AÇÃO BRANCO,
127W RODIZIOS FACILITAM A MOVIMENTAÇÃO DO PRODUTO, PUXADORES
ERGONÔMICOS, DRENO DE DEGELO FRONTAL MAIOR PRATICIDADE NO
DESCONGELAMENTO ÁGUA DO DEGELO ESCOA PELO DRENO, FACILITANDO
SEU RECOLHIMENTO DUPLA FUNÇÃO FREEZER E CONSERVADOR TAMPA
BALENCEADA FECHADURA COM CHAVE AUTOEXPULSIVA SEGURANÇA,
PERMITE O TRAVAMENTO DO FREEZER COR BRANCO

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

06.069.753/0001-30 - ANJOS
ANJOS LTDA - EPP

05/07/2021 - 12:42:06 A presente diligência serve com intuito de elucidar a corroborar com a efetiva
entrega dos produtos supracitados, todavia tal fato foi comprovado, por meio das
notas e demais documentos ao processo licitatório e contrato administrativo
vinculado ao atestado, ainda nesse sentido pautado pelo princípio da autotutela
administrativa, razoabilidade e proporcionalidade o atestado deve ser aceito, tendo
em vista que preenche os pressupostos de admissibilidade e justa motivação.
Tal negativa compromete o resultado útil do processo e pelas razões acime
delineadas, manifesta intenção em recorrer.

Deferido

06.069.753/0001-30 - ANJOS
ANJOS LTDA - EPP

09/07/2021 - 13:07:24 Reitero, a presente diligência serve com intuito de elucidar a corroborar com a
efetiva entrega dos produtos supracitados, todavia tal fato foi comprovado, por
meio das notas e demais documentos ao processo licitatório e contrato
administrativo vinculado ao atestado, ainda nesse sentido pautado pelo princípio
da autotutela administrativa, razoabilidade e proporcionalidade o atestado deve
ser aceito, tendo em vista que preenche os pressupostos de admissibilidade e
justa motivação. Tal negativa compromete o resultado útil do processo e pelas
razões acime delineadas, manifesta intenção em recorrer.

Deferido

Recursos
CNPJ Data de Envio Recurso Julgamento

06.069.753/0001-30 - ANJOS
ANJOS LTDA - EPP

13/07/2021 - 17:14:37 RECURSO DA EMPRESA ANJOS & ANJOS
RECURSO ANJOS E ANJOS ok.pdf.

Indeferido

Julgamentos
Data do Julgamento Justificativa

20/07/2021 - 18:20:18 ACOLHO INTEGRALMENTE O PARECER JURÍDICO, RECONHECENDO O RECURSO INTERPOSTO PELA LICITANTE, E, NO MÉRITO,
MANTER A INABILITAÇÃO ANTE A IMPOSSIBILIDADE DE SE CONFERIR VERACIDADE AO ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA
JUNTADO Parecer - Recurso - Licitação - Materiais Permanentes.pdf.
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0040 - FRIGOBAR 120L completo com prateleira inferior da porta para garrafas de até
2,5 litros, pés niveladores frontais, porta latas com capacidade para 10 latas e
compartimentos que te ajudam a organizar

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

06.069.753/0001-30 - ANJOS
ANJOS LTDA - EPP

05/07/2021 - 12:42:17 A presente diligência serve com intuito de elucidar a corroborar com a efetiva
entrega dos produtos supracitados, todavia tal fato foi comprovado, por meio das
notas e demais documentos ao processo licitatório e contrato administrativo
vinculado ao atestado, ainda nesse sentido pautado pelo princípio da autotutela
administrativa, razoabilidade e proporcionalidade o atestado deve ser aceito, tendo
em vista que preenche os pressupostos de admissibilidade e justa motivação.
Tal negativa compromete o resultado útil do processo e pelas razões acime
delineadas, manifesta intenção em recorrer.

Deferido

06.069.753/0001-30 - ANJOS
ANJOS LTDA - EPP

09/07/2021 - 13:07:43 Reitero, a presente diligência serve com intuito de elucidar a corroborar com a
efetiva entrega dos produtos supracitados, todavia tal fato foi comprovado, por
meio das notas e demais documentos ao processo licitatório e contrato
administrativo vinculado ao atestado, ainda nesse sentido pautado pelo princípio
da autotutela administrativa, razoabilidade e proporcionalidade o atestado deve
ser aceito, tendo em vista que preenche os pressupostos de admissibilidade e
justa motivação. Tal negativa compromete o resultado útil do processo e pelas
razões acime delineadas, manifesta intenção em recorrer.

Deferido

Recursos
CNPJ Data de Envio Recurso Julgamento

06.069.753/0001-30 - ANJOS
ANJOS LTDA - EPP

13/07/2021 - 17:14:55 RECURSO DA EMPRESA ANJOS & ANJOS
RECURSO ANJOS E ANJOS ok.pdf.

Indeferido

Julgamentos
Data do Julgamento Justificativa

20/07/2021 - 18:21:02 ACOLHO INTEGRALMENTE O PARECER JURÍDICO, RECONHECENDO O RECURSO INTERPOSTO PELA LICITANTE, E, NO MÉRITO,
MANTER A INABILITAÇÃO ANTE A IMPOSSIBILIDADE DE SE CONFERIR VERACIDADE AO ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA
JUNTADO Parecer - Recurso - Licitação - Materiais Permanentes.pdf.

0041 - FREEZER HORIZONTAL DE 305 LTS 01 TAMPA, 110 V, (LARGURA X
ALTURA X PROFUNDIDADE) 940X823X730MM, RODIZIOS FACILITAM A
MOVIMENTAÇÃO DO PRODUTO, PUXADORES ERGONÔMICOS, DRENO DE
DEGELO FRONTAL MAIOR PRATICIDADE NO DESCONGELAMENTO ÁGUA DO
DEGELO ESCOA PELO DRENO, FACILITANDO SEU RECOLHIMENTO DUPLA
FUNÇÃO FREEZER E CONSERVADOR TAMPA BALENCEADA FECHADURA COM
CHAVE AUTOEXPULSIVA SEGURANÇA, PERMITE O TRAVAMENTO DO FREEZER
COR BRANCO

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

06.069.753/0001-30 - ANJOS
ANJOS LTDA - EPP

05/07/2021 - 12:43:13 A presente diligência serve com intuito de elucidar a corroborar com a efetiva
entrega dos produtos supracitados, todavia tal fato foi comprovado, por meio das
notas e demais documentos ao processo licitatório e contrato administrativo
vinculado ao atestado, ainda nesse sentido pautado pelo princípio da autotutela
administrativa, razoabilidade e proporcionalidade o atestado deve ser aceito, tendo
em vista que preenche os pressupostos de admissibilidade e justa motivação.
Tal negativa compromete o resultado útil do processo e pelas razões acime
delineadas, manifesta intenção em recorrer.

Deferido

06.069.753/0001-30 - ANJOS
ANJOS LTDA - EPP

09/07/2021 - 13:08:20 Reitero, a presente diligência serve com intuito de elucidar a corroborar com a
efetiva entrega dos produtos supracitados, todavia tal fato foi comprovado, por
meio das notas e demais documentos ao processo licitatório e contrato
administrativo vinculado ao atestado, ainda nesse sentido pautado pelo princípio
da autotutela administrativa, razoabilidade e proporcionalidade o atestado deve
ser aceito, tendo em vista que preenche os pressupostos de admissibilidade e
justa motivação. Tal negativa compromete o resultado útil do processo e pelas
razões acime delineadas, manifesta intenção em recorrer.

Deferido

Recursos
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CNPJ Data de Envio Recurso Julgamento

06.069.753/0001-30 - ANJOS
ANJOS LTDA - EPP

13/07/2021 - 17:15:14 RECURSO DA EMPRESA ANJOS & ANJOS
RECURSO ANJOS E ANJOS ok.pdf.

Indeferido

Julgamentos
Data do Julgamento Justificativa

20/07/2021 - 18:21:52 ACOLHO INTEGRALMENTE O PARECER JURÍDICO, RECONHECENDO O RECURSO INTERPOSTO PELA LICITANTE, E, NO MÉRITO,
MANTER A INABILITAÇÃO ANTE A IMPOSSIBILIDADE DE SE CONFERIR VERACIDADE AO ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA
JUNTADO Parecer - Recurso - Licitação - Materiais Permanentes.pdf.

0042 - FRITADEIRA ELÉTRICA 3,5L Acompanha cesto em arame industrial
estanhado para fritura, Termostato de 0 a 300º com regulagem e com seletor
alfanumérico, Resistência elétrica em tubo inoxidável Consumo médio 2,5kwh no 127v
Lâmpada piloto para indicar quando esta ligada a resistência, Painel elétrico, Própria
para pastel, salgados e outros tipos de frituras, Linha industrial e residencial, Medidas
Altura 13,5cm, profundidade 15,5cm, diâmetro 33,5cm, Potência em 220 v 1600W

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

06.069.753/0001-30 - ANJOS
ANJOS LTDA - EPP

05/07/2021 - 12:43:33 A presente diligência serve com intuito de elucidar a corroborar com a efetiva
entrega dos produtos supracitados, todavia tal fato foi comprovado, por meio das
notas e demais documentos ao processo licitatório e contrato administrativo
vinculado ao atestado, ainda nesse sentido pautado pelo princípio da autotutela
administrativa, razoabilidade e proporcionalidade o atestado deve ser aceito, tendo
em vista que preenche os pressupostos de admissibilidade e justa motivação.
Tal negativa compromete o resultado útil do processo e pelas razões acime
delineadas, manifesta intenção em recorrer.

Deferido

06.069.753/0001-30 - ANJOS
ANJOS LTDA - EPP

09/07/2021 - 13:08:36 Reitero, a presente diligência serve com intuito de elucidar a corroborar com a
efetiva entrega dos produtos supracitados, todavia tal fato foi comprovado, por
meio das notas e demais documentos ao processo licitatório e contrato
administrativo vinculado ao atestado, ainda nesse sentido pautado pelo princípio
da autotutela administrativa, razoabilidade e proporcionalidade o atestado deve
ser aceito, tendo em vista que preenche os pressupostos de admissibilidade e
justa motivação. Tal negativa compromete o resultado útil do processo e pelas
razões acime delineadas, manifesta intenção em recorrer.

Deferido

06.069.753/0001-30 - ANJOS
ANJOS LTDA - EPP

09/07/2021 - 13:08:36 Reitero, a presente diligência serve com intuito de elucidar a corroborar com a
efetiva entrega dos produtos supracitados, todavia tal fato foi comprovado, por
meio das notas e demais documentos ao processo licitatório e contrato
administrativo vinculado ao atestado, ainda nesse sentido pautado pelo princípio
da autotutela administrativa, razoabilidade e proporcionalidade o atestado deve
ser aceito, tendo em vista que preenche os pressupostos de admissibilidade e
justa motivação. Tal negativa compromete o resultado útil do processo e pelas
razões acime delineadas, manifesta intenção em recorrer.

Deferido

Recursos
CNPJ Data de Envio Recurso Julgamento

06.069.753/0001-30 - ANJOS
ANJOS LTDA - EPP

13/07/2021 - 17:15:33 RECURSO DA EMPRESA ANJOS & ANJOS
RECURSO ANJOS E ANJOS ok.pdf.

Indeferido

Julgamentos
Data do Julgamento Justificativa

20/07/2021 - 18:22:22 ACOLHO INTEGRALMENTE O PARECER JURÍDICO, RECONHECENDO O RECURSO INTERPOSTO PELA LICITANTE, E, NO MÉRITO,
MANTER A INABILITAÇÃO ANTE A IMPOSSIBILIDADE DE SE CONFERIR VERACIDADE AO ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA
JUNTADO Parecer - Recurso - Licitação - Materiais Permanentes.pdf.

0043 - GAVETEIRO C/ RODIZIO COM 04 GAVETAS Estrutura em MDP 15 mm Fundo
em MDF 3 mm Pés com Rodízios Puxador Plástico Parte Externa com Pintura UV
Texturizada e Parte Interna com Pintura UV Acabamento Fosco ,Descrição do
Tamanho Altura 69 cm ,Largura 36 cm ,Profundidade 36 cm

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento
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06.069.753/0001-30 - ANJOS
ANJOS LTDA - EPP

05/07/2021 - 12:43:58 A presente diligência serve com intuito de elucidar a corroborar com a efetiva
entrega dos produtos supracitados, todavia tal fato foi comprovado, por meio das
notas e demais documentos ao processo licitatório e contrato administrativo
vinculado ao atestado, ainda nesse sentido pautado pelo princípio da autotutela
administrativa, razoabilidade e proporcionalidade o atestado deve ser aceito, tendo
em vista que preenche os pressupostos de admissibilidade e justa motivação.
Tal negativa compromete o resultado útil do processo e pelas razões acime
delineadas, manifesta intenção em recorrer.

Deferido

06.069.753/0001-30 - ANJOS
ANJOS LTDA - EPP

05/07/2021 - 12:43:59 A presente diligência serve com intuito de elucidar a corroborar com a efetiva
entrega dos produtos supracitados, todavia tal fato foi comprovado, por meio das
notas e demais documentos ao processo licitatório e contrato administrativo
vinculado ao atestado, ainda nesse sentido pautado pelo princípio da autotutela
administrativa, razoabilidade e proporcionalidade o atestado deve ser aceito, tendo
em vista que preenche os pressupostos de admissibilidade e justa motivação.
Tal negativa compromete o resultado útil do processo e pelas razões acime
delineadas, manifesta intenção em recorrer.

Deferido

06.069.753/0001-30 - ANJOS
ANJOS LTDA - EPP

09/07/2021 - 13:08:49 Reitero, a presente diligência serve com intuito de elucidar a corroborar com a
efetiva entrega dos produtos supracitados, todavia tal fato foi comprovado, por
meio das notas e demais documentos ao processo licitatório e contrato
administrativo vinculado ao atestado, ainda nesse sentido pautado pelo princípio
da autotutela administrativa, razoabilidade e proporcionalidade o atestado deve
ser aceito, tendo em vista que preenche os pressupostos de admissibilidade e
justa motivação. Tal negativa compromete o resultado útil do processo e pelas
razões acime delineadas, manifesta intenção em recorrer.

Deferido

Recursos
CNPJ Data de Envio Recurso Julgamento

06.069.753/0001-30 - ANJOS
ANJOS LTDA - EPP

13/07/2021 - 17:15:54 RECURSO DA EMPRESA ANJOS & ANJOS
RECURSO ANJOS E ANJOS ok.pdf.

Indeferido

Julgamentos
Data do Julgamento Justificativa

20/07/2021 - 18:22:44 ACOLHO INTEGRALMENTE O PARECER JURÍDICO, RECONHECENDO O RECURSO INTERPOSTO PELA LICITANTE, E, NO MÉRITO,
MANTER A INABILITAÇÃO ANTE A IMPOSSIBILIDADE DE SE CONFERIR VERACIDADE AO ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA
JUNTADO Parecer - Recurso - Licitação - Materiais Permanentes.pdf.

0045 - IMPRESSORA JATO DE TINTA COM VELOCIDADE DE IMPRESSÃO DE ATÉ
19 PPM E CAPACIDADE PARA IMPRIMIR EM PAPEL ATÉ TAMANHO OFÍCIO (216
X 356 MM)

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

06.069.753/0001-30 - ANJOS
ANJOS LTDA - EPP

05/07/2021 - 12:44:29 A presente diligência serve com intuito de elucidar a corroborar com a efetiva
entrega dos produtos supracitados, todavia tal fato foi comprovado, por meio das
notas e demais documentos ao processo licitatório e contrato administrativo
vinculado ao atestado, ainda nesse sentido pautado pelo princípio da autotutela
administrativa, razoabilidade e proporcionalidade o atestado deve ser aceito, tendo
em vista que preenche os pressupostos de admissibilidade e justa motivação.
Tal negativa compromete o resultado útil do processo e pelas razões acime
delineadas, manifesta intenção em recorrer.

Deferido

06.069.753/0001-30 - ANJOS
ANJOS LTDA - EPP

09/07/2021 - 13:09:04 Reitero, a presente diligência serve com intuito de elucidar a corroborar com a
efetiva entrega dos produtos supracitados, todavia tal fato foi comprovado, por
meio das notas e demais documentos ao processo licitatório e contrato
administrativo vinculado ao atestado, ainda nesse sentido pautado pelo princípio
da autotutela administrativa, razoabilidade e proporcionalidade o atestado deve
ser aceito, tendo em vista que preenche os pressupostos de admissibilidade e
justa motivação. Tal negativa compromete o resultado útil do processo e pelas
razões acime delineadas, manifesta intenção em recorrer.

Deferido

Recursos
CNPJ Data de Envio Recurso Julgamento

06.069.753/0001-30 - ANJOS
ANJOS LTDA - EPP

13/07/2021 - 17:16:12 RECURSO DA EMPRESA ANJOS & ANJOS
RECURSO ANJOS E ANJOS ok.pdf.

Indeferido

Julgamentos
Data do Julgamento Justificativa

20/07/2021 - 18:23:11 ACOLHO INTEGRALMENTE O PARECER JURÍDICO, RECONHECENDO O RECURSO INTERPOSTO PELA LICITANTE, E, NO MÉRITO,
MANTER A INABILITAÇÃO ANTE A IMPOSSIBILIDADE DE SE CONFERIR VERACIDADE AO ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA
JUNTADO Parecer - Recurso - Licitação - Materiais Permanentes.pdf.
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0046 - IMPRESSORA LASER COLORIDA COM VELOCIDADE DE IMPRESSÃO DE
19 A 45 PPM E CAPACIDADE PARA IMPRIMIR EM PAPEL ATÉ TAMANHO A3 (297
X 420 MM)

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

06.069.753/0001-30 - ANJOS
ANJOS LTDA - EPP

05/07/2021 - 12:44:44 A presente diligência serve com intuito de elucidar a corroborar com a efetiva
entrega dos produtos supracitados, todavia tal fato foi comprovado, por meio das
notas e demais documentos ao processo licitatório e contrato administrativo
vinculado ao atestado, ainda nesse sentido pautado pelo princípio da autotutela
administrativa, razoabilidade e proporcionalidade o atestado deve ser aceito, tendo
em vista que preenche os pressupostos de admissibilidade e justa motivação.
Tal negativa compromete o resultado útil do processo e pelas razões acime
delineadas, manifesta intenção em recorrer.

Deferido

06.069.753/0001-30 - ANJOS
ANJOS LTDA - EPP

09/07/2021 - 13:09:20 Reitero, a presente diligência serve com intuito de elucidar a corroborar com a
efetiva entrega dos produtos supracitados, todavia tal fato foi comprovado, por
meio das notas e demais documentos ao processo licitatório e contrato
administrativo vinculado ao atestado, ainda nesse sentido pautado pelo princípio
da autotutela administrativa, razoabilidade e proporcionalidade o atestado deve
ser aceito, tendo em vista que preenche os pressupostos de admissibilidade e
justa motivação. Tal negativa compromete o resultado útil do processo e pelas
razões acime delineadas, manifesta intenção em recorrer.

Deferido

Recursos
CNPJ Data de Envio Recurso Julgamento

06.069.753/0001-30 - ANJOS
ANJOS LTDA - EPP

13/07/2021 - 17:16:32 RECURSO DA EMPRESA ANJOS & ANJOS
RECURSO ANJOS E ANJOS ok.pdf.

Indeferido

Julgamentos
Data do Julgamento Justificativa

20/07/2021 - 18:23:41 ACOLHO INTEGRALMENTE O PARECER JURÍDICO, RECONHECENDO O RECURSO INTERPOSTO PELA LICITANTE, E, NO MÉRITO,
MANTER A INABILITAÇÃO ANTE A IMPOSSIBILIDADE DE SE CONFERIR VERACIDADE AO ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA
JUNTADO Parecer - Recurso - Licitação - Materiais Permanentes.pdf.

0048 - LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL INOX 4L consumo??0,55 kw/h,volume do
copo??4l,modelo??lq 8,0,voltagem??127v,potência (w)551,62w,capacidade de
produção??4l,rotações por minuto?3400rpm,quantidade de velocidades1

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

06.069.753/0001-30 - ANJOS
ANJOS LTDA - EPP

05/07/2021 - 12:45:07 A presente diligência serve com intuito de elucidar a corroborar com a efetiva
entrega dos produtos supracitados, todavia tal fato foi comprovado, por meio das
notas e demais documentos ao processo licitatório e contrato administrativo
vinculado ao atestado, ainda nesse sentido pautado pelo princípio da autotutela
administrativa, razoabilidade e proporcionalidade o atestado deve ser aceito, tendo
em vista que preenche os pressupostos de admissibilidade e justa motivação.
Tal negativa compromete o resultado útil do processo e pelas razões acime
delineadas, manifesta intenção em recorrer.

Deferido

06.069.753/0001-30 - ANJOS
ANJOS LTDA - EPP

09/07/2021 - 13:09:30 Reitero, a presente diligência serve com intuito de elucidar a corroborar com a
efetiva entrega dos produtos supracitados, todavia tal fato foi comprovado, por
meio das notas e demais documentos ao processo licitatório e contrato
administrativo vinculado ao atestado, ainda nesse sentido pautado pelo princípio
da autotutela administrativa, razoabilidade e proporcionalidade o atestado deve
ser aceito, tendo em vista que preenche os pressupostos de admissibilidade e
justa motivação. Tal negativa compromete o resultado útil do processo e pelas
razões acime delineadas, manifesta intenção em recorrer.

Deferido

Recursos
CNPJ Data de Envio Recurso Julgamento

06.069.753/0001-30 - ANJOS
ANJOS LTDA - EPP

13/07/2021 - 17:16:54 RECURSO DA EMPRESA ANJOS & ANJOS
RECURSO ANJOS E ANJOS ok.pdf.

Indeferido

Julgamentos
Data do Julgamento Justificativa
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20/07/2021 - 18:24:09 ACOLHO INTEGRALMENTE O PARECER JURÍDICO, RECONHECENDO O RECURSO INTERPOSTO PELA LICITANTE, E, NO MÉRITO,
MANTER A INABILITAÇÃO ANTE A IMPOSSIBILIDADE DE SE CONFERIR VERACIDADE AO ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA
JUNTADO Parecer - Recurso - Licitação - Materiais Permanentes.pdf.

0052 - LAVADOURA DE ALTA PRESSÃO Pressão de 1800 psi

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

06.069.753/0001-30 - ANJOS
ANJOS LTDA - EPP

05/07/2021 - 12:45:34 A presente diligência serve com intuito de elucidar a corroborar com a efetiva
entrega dos produtos supracitados, todavia tal fato foi comprovado, por meio das
notas e demais documentos ao processo licitatório e contrato administrativo
vinculado ao atestado, ainda nesse sentido pautado pelo princípio da autotutela
administrativa, razoabilidade e proporcionalidade o atestado deve ser aceito, tendo
em vista que preenche os pressupostos de admissibilidade e justa motivação.
Tal negativa compromete o resultado útil do processo e pelas razões acime
delineadas, manifesta intenção em recorrer.

Deferido

06.069.753/0001-30 - ANJOS
ANJOS LTDA - EPP

09/07/2021 - 13:09:57 Reitero, a presente diligência serve com intuito de elucidar a corroborar com a
efetiva entrega dos produtos supracitados, todavia tal fato foi comprovado, por
meio das notas e demais documentos ao processo licitatório e contrato
administrativo vinculado ao atestado, ainda nesse sentido pautado pelo princípio
da autotutela administrativa, razoabilidade e proporcionalidade o atestado deve
ser aceito, tendo em vista que preenche os pressupostos de admissibilidade e
justa motivação. Tal negativa compromete o resultado útil do processo e pelas
razões acime delineadas, manifesta intenção em recorrer.

Deferido

Recursos
CNPJ Data de Envio Recurso Julgamento

06.069.753/0001-30 - ANJOS
ANJOS LTDA - EPP

13/07/2021 - 17:17:29 RECURSO DA EMPRESA ANJOS & ANJOS
RECURSO ANJOS E ANJOS ok.pdf.

Indeferido

Julgamentos
Data do Julgamento Justificativa

20/07/2021 - 18:25:17 ACOLHO INTEGRALMENTE O PARECER JURÍDICO, RECONHECENDO O RECURSO INTERPOSTO PELA LICITANTE, E, NO MÉRITO,
MANTER A INABILITAÇÃO ANTE A IMPOSSIBILIDADE DE SE CONFERIR VERACIDADE AO ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA
JUNTADO Parecer - Recurso - Licitação - Materiais Permanentes.pdf.

0053 - MICROCOMPUTADOR SERVIDOR COM DISCO SCSI, DOIS
PROCESSADOR CORE I5, SEM FONTE REDUNDANTE E SEM UNIDADE DE FITA.

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

06.069.753/0001-30 - ANJOS
ANJOS LTDA - EPP

05/07/2021 - 12:45:56 A presente diligência serve com intuito de elucidar a corroborar com a efetiva
entrega dos produtos supracitados, todavia tal fato foi comprovado, por meio das
notas e demais documentos ao processo licitatório e contrato administrativo
vinculado ao atestado, ainda nesse sentido pautado pelo princípio da autotutela
administrativa, razoabilidade e proporcionalidade o atestado deve ser aceito, tendo
em vista que preenche os pressupostos de admissibilidade e justa motivação.
Tal negativa compromete o resultado útil do processo e pelas razões acime
delineadas, manifesta intenção em recorrer.

Deferido

06.069.753/0001-30 - ANJOS
ANJOS LTDA - EPP

09/07/2021 - 13:10:05 Reitero, a presente diligência serve com intuito de elucidar a corroborar com a
efetiva entrega dos produtos supracitados, todavia tal fato foi comprovado, por
meio das notas e demais documentos ao processo licitatório e contrato
administrativo vinculado ao atestado, ainda nesse sentido pautado pelo princípio
da autotutela administrativa, razoabilidade e proporcionalidade o atestado deve
ser aceito, tendo em vista que preenche os pressupostos de admissibilidade e
justa motivação. Tal negativa compromete o resultado útil do processo e pelas
razões acime delineadas, manifesta intenção em recorrer.

Deferido

Recursos
CNPJ Data de Envio Recurso Julgamento

06.069.753/0001-30 - ANJOS
ANJOS LTDA - EPP

13/07/2021 - 17:18:17 RECURSO DA EMPRESA ANJOS & ANJOS
RECURSO ANJOS E ANJOS ok.pdf.

Indeferido

Julgamentos
Data do Julgamento Justificativa
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20/07/2021 - 18:25:41 ACOLHO INTEGRALMENTE O PARECER JURÍDICO, RECONHECENDO O RECURSO INTERPOSTO PELA LICITANTE, E, NO MÉRITO,
MANTER A INABILITAÇÃO ANTE A IMPOSSIBILIDADE DE SE CONFERIR VERACIDADE AO ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA
JUNTADO Parecer - Recurso - Licitação - Materiais Permanentes.pdf.

0057 - MONITOR LED DE 17

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

06.069.753/0001-30 - ANJOS
ANJOS LTDA - EPP

05/07/2021 - 12:46:37 A presente diligência serve com intuito de elucidar a corroborar com a efetiva
entrega dos produtos supracitados, todavia tal fato foi comprovado, por meio das
notas e demais documentos ao processo licitatório e contrato administrativo
vinculado ao atestado, ainda nesse sentido pautado pelo princípio da autotutela
administrativa, razoabilidade e proporcionalidade o atestado deve ser aceito, tendo
em vista que preenche os pressupostos de admissibilidade e justa motivação.
Tal negativa compromete o resultado útil do processo e pelas razões acime
delineadas, manifesta intenção em recorrer.

Deferido

06.069.753/0001-30 - ANJOS
ANJOS LTDA - EPP

09/07/2021 - 13:10:17 Reitero, a presente diligência serve com intuito de elucidar a corroborar com a
efetiva entrega dos produtos supracitados, todavia tal fato foi comprovado, por
meio das notas e demais documentos ao processo licitatório e contrato
administrativo vinculado ao atestado, ainda nesse sentido pautado pelo princípio
da autotutela administrativa, razoabilidade e proporcionalidade o atestado deve
ser aceito, tendo em vista que preenche os pressupostos de admissibilidade e
justa motivação. Tal negativa compromete o resultado útil do processo e pelas
razões acime delineadas, manifesta intenção em recorrer.

Deferido

Recursos
CNPJ Data de Envio Recurso Julgamento

06.069.753/0001-30 - ANJOS
ANJOS LTDA - EPP

13/07/2021 - 17:19:11 RECURSO DA EMPRESA ANJOS & ANJOS
RECURSO ANJOS E ANJOS ok.pdf.

Indeferido

Julgamentos
Data do Julgamento Justificativa

20/07/2021 - 18:26:07 ACOLHO INTEGRALMENTE O PARECER JURÍDICO, RECONHECENDO O RECURSO INTERPOSTO PELA LICITANTE, E, NO MÉRITO,
MANTER A INABILITAÇÃO ANTE A IMPOSSIBILIDADE DE SE CONFERIR VERACIDADE AO ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA
JUNTADO Parecer - Recurso - Licitação - Materiais Permanentes.pdf.

0058 - MONITOR LED DE 18

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

06.069.753/0001-30 - ANJOS
ANJOS LTDA - EPP

05/07/2021 - 12:46:56 A presente diligência serve com intuito de elucidar a corroborar com a efetiva
entrega dos produtos supracitados, todavia tal fato foi comprovado, por meio das
notas e demais documentos ao processo licitatório e contrato administrativo
vinculado ao atestado, ainda nesse sentido pautado pelo princípio da autotutela
administrativa, razoabilidade e proporcionalidade o atestado deve ser aceito, tendo
em vista que preenche os pressupostos de admissibilidade e justa motivação.
Tal negativa compromete o resultado útil do processo e pelas razões acime
delineadas, manifesta intenção em recorrer.

Deferido

06.069.753/0001-30 - ANJOS
ANJOS LTDA - EPP

09/07/2021 - 13:10:36 Reitero, a presente diligência serve com intuito de elucidar a corroborar com a
efetiva entrega dos produtos supracitados, todavia tal fato foi comprovado, por
meio das notas e demais documentos ao processo licitatório e contrato
administrativo vinculado ao atestado, ainda nesse sentido pautado pelo princípio
da autotutela administrativa, razoabilidade e proporcionalidade o atestado deve
ser aceito, tendo em vista que preenche os pressupostos de admissibilidade e
justa motivação. Tal negativa compromete o resultado útil do processo e pelas
razões acime delineadas, manifesta intenção em recorrer.

Deferido

Recursos
CNPJ Data de Envio Recurso Julgamento

06.069.753/0001-30 - ANJOS
ANJOS LTDA - EPP

13/07/2021 - 17:19:36 RECURSO DA EMPRESA ANJOS & ANJOS
RECURSO ANJOS E ANJOS ok.pdf.

Indeferido

Julgamentos
Data do Julgamento Justificativa

20/07/2021 - 18:26:29 ACOLHO INTEGRALMENTE O PARECER JURÍDICO, RECONHECENDO O RECURSO INTERPOSTO PELA LICITANTE, E, NO MÉRITO,
MANTER A INABILITAÇÃO ANTE A IMPOSSIBILIDADE DE SE CONFERIR VERACIDADE AO ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA
JUNTADO Parecer - Recurso - Licitação - Materiais Permanentes.pdf.
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0059 - "MONITOR LED DE 19,5"", "

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

06.069.753/0001-30 - ANJOS
ANJOS LTDA - EPP

05/07/2021 - 12:47:24 A presente diligência serve com intuito de elucidar a corroborar com a efetiva
entrega dos produtos supracitados, todavia tal fato foi comprovado, por meio das
notas e demais documentos ao processo licitatório e contrato administrativo
vinculado ao atestado, ainda nesse sentido pautado pelo princípio da autotutela
administrativa, razoabilidade e proporcionalidade o atestado deve ser aceito, tendo
em vista que preenche os pressupostos de admissibilidade e justa motivação.
Tal negativa compromete o resultado útil do processo e pelas razões acime
delineadas, manifesta intenção em recorrer.

Deferido

06.069.753/0001-30 - ANJOS
ANJOS LTDA - EPP

05/07/2021 - 12:47:24 A presente diligência serve com intuito de elucidar a corroborar com a efetiva
entrega dos produtos supracitados, todavia tal fato foi comprovado, por meio das
notas e demais documentos ao processo licitatório e contrato administrativo
vinculado ao atestado, ainda nesse sentido pautado pelo princípio da autotutela
administrativa, razoabilidade e proporcionalidade o atestado deve ser aceito, tendo
em vista que preenche os pressupostos de admissibilidade e justa motivação.
Tal negativa compromete o resultado útil do processo e pelas razões acime
delineadas, manifesta intenção em recorrer.

Deferido

06.069.753/0001-30 - ANJOS
ANJOS LTDA - EPP

09/07/2021 - 13:10:54 Reitero, a presente diligência serve com intuito de elucidar a corroborar com a
efetiva entrega dos produtos supracitados, todavia tal fato foi comprovado, por
meio das notas e demais documentos ao processo licitatório e contrato
administrativo vinculado ao atestado, ainda nesse sentido pautado pelo princípio
da autotutela administrativa, razoabilidade e proporcionalidade o atestado deve
ser aceito, tendo em vista que preenche os pressupostos de admissibilidade e
justa motivação. Tal negativa compromete o resultado útil do processo e pelas
razões acime delineadas, manifesta intenção em recorrer.

Deferido

Recursos
CNPJ Data de Envio Recurso Julgamento

06.069.753/0001-30 - ANJOS
ANJOS LTDA - EPP

13/07/2021 - 17:19:57 RECURSO DA EMPRESA ANJOS & ANJOS
RECURSO ANJOS E ANJOS ok.pdf.

Indeferido

Julgamentos
Data do Julgamento Justificativa

20/07/2021 - 18:26:54 ACOLHO INTEGRALMENTE O PARECER JURÍDICO, RECONHECENDO O RECURSO INTERPOSTO PELA LICITANTE, E, NO MÉRITO,
MANTER A INABILITAÇÃO ANTE A IMPOSSIBILIDADE DE SE CONFERIR VERACIDADE AO ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA
JUNTADO Parecer - Recurso - Licitação - Materiais Permanentes.pdf.

0063 - MESA PLÁSTICA QUADRADA EM POLIPROPILENO BRANCA

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

06.069.753/0001-30 - ANJOS
ANJOS LTDA - EPP

05/07/2021 - 12:47:58 A presente diligência serve com intuito de elucidar a corroborar com a efetiva
entrega dos produtos supracitados, todavia tal fato foi comprovado, por meio das
notas e demais documentos ao processo licitatório e contrato administrativo
vinculado ao atestado, ainda nesse sentido pautado pelo princípio da autotutela
administrativa, razoabilidade e proporcionalidade o atestado deve ser aceito, tendo
em vista que preenche os pressupostos de admissibilidade e justa motivação.
Tal negativa compromete o resultado útil do processo e pelas razões acime
delineadas, manifesta intenção em recorrer.

Deferido

06.069.753/0001-30 - ANJOS
ANJOS LTDA - EPP

05/07/2021 - 12:47:58 A presente diligência serve com intuito de elucidar a corroborar com a efetiva
entrega dos produtos supracitados, todavia tal fato foi comprovado, por meio das
notas e demais documentos ao processo licitatório e contrato administrativo
vinculado ao atestado, ainda nesse sentido pautado pelo princípio da autotutela
administrativa, razoabilidade e proporcionalidade o atestado deve ser aceito, tendo
em vista que preenche os pressupostos de admissibilidade e justa motivação.
Tal negativa compromete o resultado útil do processo e pelas razões acime
delineadas, manifesta intenção em recorrer.

Deferido

06.069.753/0001-30 - ANJOS
ANJOS LTDA - EPP

09/07/2021 - 13:11:26 Reitero, a presente diligência serve com intuito de elucidar a corroborar com a
efetiva entrega dos produtos supracitados, todavia tal fato foi comprovado, por
meio das notas e demais documentos ao processo licitatório e contrato
administrativo vinculado ao atestado, ainda nesse sentido pautado pelo princípio
da autotutela administrativa, razoabilidade e proporcionalidade o atestado deve
ser aceito, tendo em vista que preenche os pressupostos de admissibilidade e
justa motivação. Tal negativa compromete o resultado útil do processo e pelas
razões acime delineadas, manifesta intenção em recorrer.

Deferido
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Recursos
CNPJ Data de Envio Recurso Julgamento

06.069.753/0001-30 - ANJOS
ANJOS LTDA - EPP

13/07/2021 - 17:20:23 RECURSO DA EMPRESA ANJOS & ANJOS
RECURSO ANJOS E ANJOS ok.pdf.

Indeferido

Julgamentos
Data do Julgamento Justificativa

20/07/2021 - 18:27:26 ACOLHO INTEGRALMENTE O PARECER JURÍDICO, RECONHECENDO O RECURSO INTERPOSTO PELA LICITANTE, E, NO MÉRITO,
MANTER A INABILITAÇÃO ANTE A IMPOSSIBILIDADE DE SE CONFERIR VERACIDADE AO ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA
JUNTADO Parecer - Recurso - Licitação - Materiais Permanentes.pdf.

0065 - MULTIPORCESSADOR 7 EM 1 com motor de 650W

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

06.069.753/0001-30 - ANJOS
ANJOS LTDA - EPP

05/07/2021 - 12:48:17 A presente diligência serve com intuito de elucidar a corroborar com a efetiva
entrega dos produtos supracitados, todavia tal fato foi comprovado, por meio das
notas e demais documentos ao processo licitatório e contrato administrativo
vinculado ao atestado, ainda nesse sentido pautado pelo princípio da autotutela
administrativa, razoabilidade e proporcionalidade o atestado deve ser aceito, tendo
em vista que preenche os pressupostos de admissibilidade e justa motivação.
Tal negativa compromete o resultado útil do processo e pelas razões acime
delineadas, manifesta intenção em recorrer.

Deferido

06.069.753/0001-30 - ANJOS
ANJOS LTDA - EPP

09/07/2021 - 13:11:43 Reitero, a presente diligência serve com intuito de elucidar a corroborar com a
efetiva entrega dos produtos supracitados, todavia tal fato foi comprovado, por
meio das notas e demais documentos ao processo licitatório e contrato
administrativo vinculado ao atestado, ainda nesse sentido pautado pelo princípio
da autotutela administrativa, razoabilidade e proporcionalidade o atestado deve
ser aceito, tendo em vista que preenche os pressupostos de admissibilidade e
justa motivação. Tal negativa compromete o resultado útil do processo e pelas
razões acime delineadas, manifesta intenção em recorrer.

Deferido

Recursos
CNPJ Data de Envio Recurso Julgamento

06.069.753/0001-30 - ANJOS
ANJOS LTDA - EPP

13/07/2021 - 17:20:44 RECURSO DA EMPRESA ANJOS & ANJOS
RECURSO ANJOS E ANJOS ok.pdf.

Indeferido

Julgamentos
Data do Julgamento Justificativa

20/07/2021 - 18:27:48 ACOLHO INTEGRALMENTE O PARECER JURÍDICO, RECONHECENDO O RECURSO INTERPOSTO PELA LICITANTE, E, NO MÉRITO,
MANTER A INABILITAÇÃO ANTE A IMPOSSIBILIDADE DE SE CONFERIR VERACIDADE AO ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA
JUNTADO Parecer - Recurso - Licitação - Materiais Permanentes.pdf.

0067 - NOBREAK DE 1400KVA

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

06.069.753/0001-30 - ANJOS
ANJOS LTDA - EPP

05/07/2021 - 12:49:02 A presente diligência serve com intuito de elucidar a corroborar com a efetiva
entrega dos produtos supracitados, todavia tal fato foi comprovado, por meio das
notas e demais documentos ao processo licitatório e contrato administrativo
vinculado ao atestado, ainda nesse sentido pautado pelo princípio da autotutela
administrativa, razoabilidade e proporcionalidade o atestado deve ser aceito, tendo
em vista que preenche os pressupostos de admissibilidade e justa motivação.
Tal negativa compromete o resultado útil do processo e pelas razões acime
delineadas, manifesta intenção em recorrer.

Deferido

06.069.753/0001-30 - ANJOS
ANJOS LTDA - EPP

09/07/2021 - 13:12:02 Reitero, a presente diligência serve com intuito de elucidar a corroborar com a
efetiva entrega dos produtos supracitados, todavia tal fato foi comprovado, por
meio das notas e demais documentos ao processo licitatório e contrato
administrativo vinculado ao atestado, ainda nesse sentido pautado pelo princípio
da autotutela administrativa, razoabilidade e proporcionalidade o atestado deve
ser aceito, tendo em vista que preenche os pressupostos de admissibilidade e
justa motivação. Tal negativa compromete o resultado útil do processo e pelas
razões acime delineadas, manifesta intenção em recorrer.

Deferido

Recursos
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CNPJ Data de Envio Recurso Julgamento

06.069.753/0001-30 - ANJOS
ANJOS LTDA - EPP

13/07/2021 - 17:21:04 RECURSO DA EMPRESA ANJOS & ANJOS
RECURSO ANJOS E ANJOS ok.pdf.

Indeferido

Julgamentos
Data do Julgamento Justificativa

20/07/2021 - 18:28:11 ACOLHO INTEGRALMENTE O PARECER JURÍDICO, RECONHECENDO O RECURSO INTERPOSTO PELA LICITANTE, E, NO MÉRITO,
MANTER A INABILITAÇÃO ANTE A IMPOSSIBILIDADE DE SE CONFERIR VERACIDADE AO ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA
JUNTADO Parecer - Recurso - Licitação - Materiais Permanentes.pdf.

0068 - NOBREAK DE 600 VA

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

06.069.753/0001-30 - ANJOS
ANJOS LTDA - EPP

05/07/2021 - 12:49:21 A presente diligência serve com intuito de elucidar a corroborar com a efetiva
entrega dos produtos supracitados, todavia tal fato foi comprovado, por meio das
notas e demais documentos ao processo licitatório e contrato administrativo
vinculado ao atestado, ainda nesse sentido pautado pelo princípio da autotutela
administrativa, razoabilidade e proporcionalidade o atestado deve ser aceito, tendo
em vista que preenche os pressupostos de admissibilidade e justa motivação.
Tal negativa compromete o resultado útil do processo e pelas razões acime
delineadas, manifesta intenção em recorrer.

Deferido

06.069.753/0001-30 - ANJOS
ANJOS LTDA - EPP

09/07/2021 - 13:12:25 Reitero, a presente diligência serve com intuito de elucidar a corroborar com a
efetiva entrega dos produtos supracitados, todavia tal fato foi comprovado, por
meio das notas e demais documentos ao processo licitatório e contrato
administrativo vinculado ao atestado, ainda nesse sentido pautado pelo princípio
da autotutela administrativa, razoabilidade e proporcionalidade o atestado deve
ser aceito, tendo em vista que preenche os pressupostos de admissibilidade e
justa motivação. Tal negativa compromete o resultado útil do processo e pelas
razões acime delineadas, manifesta intenção em recorrer.

Deferido

Recursos
CNPJ Data de Envio Recurso Julgamento

06.069.753/0001-30 - ANJOS
ANJOS LTDA - EPP

13/07/2021 - 17:21:24 RECURSO DA EMPRESA ANJOS & ANJOS
RECURSO ANJOS E ANJOS ok.pdf.

Indeferido

Julgamentos
Data do Julgamento Justificativa

20/07/2021 - 18:28:32 ACOLHO INTEGRALMENTE O PARECER JURÍDICO, RECONHECENDO O RECURSO INTERPOSTO PELA LICITANTE, E, NO MÉRITO,
MANTER A INABILITAÇÃO ANTE A IMPOSSIBILIDADE DE SE CONFERIR VERACIDADE AO ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA
JUNTADO Parecer - Recurso - Licitação - Materiais Permanentes.pdf.

0069 - NOBREAK DE 700 VA

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

06.069.753/0001-30 - ANJOS
ANJOS LTDA - EPP

05/07/2021 - 12:49:39 A presente diligência serve com intuito de elucidar a corroborar com a efetiva
entrega dos produtos supracitados, todavia tal fato foi comprovado, por meio das
notas e demais documentos ao processo licitatório e contrato administrativo
vinculado ao atestado, ainda nesse sentido pautado pelo princípio da autotutela
administrativa, razoabilidade e proporcionalidade o atestado deve ser aceito, tendo
em vista que preenche os pressupostos de admissibilidade e justa motivação.
Tal negativa compromete o resultado útil do processo e pelas razões acime
delineadas, manifesta intenção em recorrer.

Deferido

06.069.753/0001-30 - ANJOS
ANJOS LTDA - EPP

05/07/2021 - 12:49:39 A presente diligência serve com intuito de elucidar a corroborar com a efetiva
entrega dos produtos supracitados, todavia tal fato foi comprovado, por meio das
notas e demais documentos ao processo licitatório e contrato administrativo
vinculado ao atestado, ainda nesse sentido pautado pelo princípio da autotutela
administrativa, razoabilidade e proporcionalidade o atestado deve ser aceito, tendo
em vista que preenche os pressupostos de admissibilidade e justa motivação.
Tal negativa compromete o resultado útil do processo e pelas razões acime
delineadas, manifesta intenção em recorrer.

Deferido
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06.069.753/0001-30 - ANJOS
ANJOS LTDA - EPP

09/07/2021 - 13:12:46 Reitero, a presente diligência serve com intuito de elucidar a corroborar com a
efetiva entrega dos produtos supracitados, todavia tal fato foi comprovado, por
meio das notas e demais documentos ao processo licitatório e contrato
administrativo vinculado ao atestado, ainda nesse sentido pautado pelo princípio
da autotutela administrativa, razoabilidade e proporcionalidade o atestado deve
ser aceito, tendo em vista que preenche os pressupostos de admissibilidade e
justa motivação. Tal negativa compromete o resultado útil do processo e pelas
razões acime delineadas, manifesta intenção em recorrer.

Deferido

Recursos
CNPJ Data de Envio Recurso Julgamento

06.069.753/0001-30 - ANJOS
ANJOS LTDA - EPP

13/07/2021 - 17:21:50 RECURSO DA EMPRESA ANJOS & ANJOS
RECURSO ANJOS E ANJOS ok.pdf.

Indeferido

Julgamentos
Data do Julgamento Justificativa

20/07/2021 - 18:28:55 ACOLHO INTEGRALMENTE O PARECER JURÍDICO, RECONHECENDO O RECURSO INTERPOSTO PELA LICITANTE, E, NO MÉRITO,
MANTER A INABILITAÇÃO ANTE A IMPOSSIBILIDADE DE SE CONFERIR VERACIDADE AO ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA
JUNTADO Parecer - Recurso - Licitação - Materiais Permanentes.pdf.

0070 - NOTEBOOK, PROCESSADOR NO MINIMO INTEL CORE I3

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

06.069.753/0001-30 - ANJOS
ANJOS LTDA - EPP

05/07/2021 - 12:50:02 A presente diligência serve com intuito de elucidar a corroborar com a efetiva
entrega dos produtos supracitados, todavia tal fato foi comprovado, por meio das
notas e demais documentos ao processo licitatório e contrato administrativo
vinculado ao atestado, ainda nesse sentido pautado pelo princípio da autotutela
administrativa, razoabilidade e proporcionalidade o atestado deve ser aceito, tendo
em vista que preenche os pressupostos de admissibilidade e justa motivação.
Tal negativa compromete o resultado útil do processo e pelas razões acime
delineadas, manifesta intenção em recorrer.

Deferido

06.069.753/0001-30 - ANJOS
ANJOS LTDA - EPP

05/07/2021 - 12:50:03 A presente diligência serve com intuito de elucidar a corroborar com a efetiva
entrega dos produtos supracitados, todavia tal fato foi comprovado, por meio das
notas e demais documentos ao processo licitatório e contrato administrativo
vinculado ao atestado, ainda nesse sentido pautado pelo princípio da autotutela
administrativa, razoabilidade e proporcionalidade o atestado deve ser aceito, tendo
em vista que preenche os pressupostos de admissibilidade e justa motivação.
Tal negativa compromete o resultado útil do processo e pelas razões acime
delineadas, manifesta intenção em recorrer.

Deferido

06.069.753/0001-30 - ANJOS
ANJOS LTDA - EPP

09/07/2021 - 13:12:56 Reitero, a presente diligência serve com intuito de elucidar a corroborar com a
efetiva entrega dos produtos supracitados, todavia tal fato foi comprovado, por
meio das notas e demais documentos ao processo licitatório e contrato
administrativo vinculado ao atestado, ainda nesse sentido pautado pelo princípio
da autotutela administrativa, razoabilidade e proporcionalidade o atestado deve
ser aceito, tendo em vista que preenche os pressupostos de admissibilidade e
justa motivação. Tal negativa compromete o resultado útil do processo e pelas
razões acime delineadas, manifesta intenção em recorrer.

Deferido

Recursos
CNPJ Data de Envio Recurso Julgamento

06.069.753/0001-30 - ANJOS
ANJOS LTDA - EPP

13/07/2021 - 17:22:10 RECURSO DA EMPRESA ANJOS & ANJOS
RECURSO ANJOS E ANJOS ok.pdf.

Indeferido

Julgamentos
Data do Julgamento Justificativa

20/07/2021 - 18:29:30 ACOLHO INTEGRALMENTE O PARECER JURÍDICO, RECONHECENDO O RECURSO INTERPOSTO PELA LICITANTE, E, NO MÉRITO,
MANTER A INABILITAÇÃO ANTE A IMPOSSIBILIDADE DE SE CONFERIR VERACIDADE AO ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA
JUNTADO Parecer - Recurso - Licitação - Materiais Permanentes.pdf.

0074 - ROÇADEIRA PROFISSONAL Cilindrada 63 cc Tempos do motor2

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento
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06.069.753/0001-30 - ANJOS
ANJOS LTDA - EPP

05/07/2021 - 12:50:39 A presente diligência serve com intuito de elucidar a corroborar com a efetiva
entrega dos produtos supracitados, todavia tal fato foi comprovado, por meio das
notas e demais documentos ao processo licitatório e contrato administrativo
vinculado ao atestado, ainda nesse sentido pautado pelo princípio da autotutela
administrativa, razoabilidade e proporcionalidade o atestado deve ser aceito, tendo
em vista que preenche os pressupostos de admissibilidade e justa motivação.
Tal negativa compromete o resultado útil do processo e pelas razões acime
delineadas, manifesta intenção em recorrer.

Deferido

06.069.753/0001-30 - ANJOS
ANJOS LTDA - EPP

09/07/2021 - 13:13:12 Reitero, a presente diligência serve com intuito de elucidar a corroborar com a
efetiva entrega dos produtos supracitados, todavia tal fato foi comprovado, por
meio das notas e demais documentos ao processo licitatório e contrato
administrativo vinculado ao atestado, ainda nesse sentido pautado pelo princípio
da autotutela administrativa, razoabilidade e proporcionalidade o atestado deve
ser aceito, tendo em vista que preenche os pressupostos de admissibilidade e
justa motivação. Tal negativa compromete o resultado útil do processo e pelas
razões acime delineadas, manifesta intenção em recorrer.

Deferido

Recursos
CNPJ Data de Envio Recurso Julgamento

06.069.753/0001-30 - ANJOS
ANJOS LTDA - EPP

13/07/2021 - 17:22:29 RECURSO DA EMPRESA ANJOS & ANJOS
RECURSO ANJOS E ANJOS ok.pdf.

Indeferido

Julgamentos
Data do Julgamento Justificativa

20/07/2021 - 18:30:05 ACOLHO INTEGRALMENTE O PARECER JURÍDICO, RECONHECENDO O RECURSO INTERPOSTO PELA LICITANTE, E, NO MÉRITO,
MANTER A INABILITAÇÃO ANTE A IMPOSSIBILIDADE DE SE CONFERIR VERACIDADE AO ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA
JUNTADO Parecer - Recurso - Licitação - Materiais Permanentes.pdf.

0076 - SCANNER DE MESA, RESOLUÇÃO DE DIGITALIZAÇÃO POR HARDWARE
ATÉ 1200 X 1200 DPI, RESOLUÇÃO DE DIGITALIZAÇÃO ÓPTICA ATÉ 1200 DPI,
PROFUNDIDADE DE BITS 48 BITS, DIGITALIZAÇÃO TAMANHO MÁXIMO DE
DIGITALIZAÇÃO 216 X 297 MM, TIPO DE DIGITALIZAÇÃO DE MESA NÍVEIS
ESCALA DE CINZA 256 NÍVEIS DE CINZA DIGITALIZAÇÃO EM CORES SIM MODO
DE VISUALIZAÇÃO PRÉVIA ATÉ 10 SEGUNDOS, CONECTIVIDADE,
CONECTIVIDADE PADRÃO USB, PORTAS E/S EXTERNAS 1 USB

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

06.069.753/0001-30 - ANJOS
ANJOS LTDA - EPP

05/07/2021 - 12:50:58 A presente diligência serve com intuito de elucidar a corroborar com a efetiva
entrega dos produtos supracitados, todavia tal fato foi comprovado, por meio das
notas e demais documentos ao processo licitatório e contrato administrativo
vinculado ao atestado, ainda nesse sentido pautado pelo princípio da autotutela
administrativa, razoabilidade e proporcionalidade o atestado deve ser aceito, tendo
em vista que preenche os pressupostos de admissibilidade e justa motivação.
Tal negativa compromete o resultado útil do processo e pelas razões acime
delineadas, manifesta intenção em recorrer.

Deferido

06.069.753/0001-30 - ANJOS
ANJOS LTDA - EPP

09/07/2021 - 13:13:33 Reitero, a presente diligência serve com intuito de elucidar a corroborar com a
efetiva entrega dos produtos supracitados, todavia tal fato foi comprovado, por
meio das notas e demais documentos ao processo licitatório e contrato
administrativo vinculado ao atestado, ainda nesse sentido pautado pelo princípio
da autotutela administrativa, razoabilidade e proporcionalidade o atestado deve
ser aceito, tendo em vista que preenche os pressupostos de admissibilidade e
justa motivação. Tal negativa compromete o resultado útil do processo e pelas
razões acime delineadas, manifesta intenção em recorrer.

Deferido

Recursos
CNPJ Data de Envio Recurso Julgamento

06.069.753/0001-30 - ANJOS
ANJOS LTDA - EPP

13/07/2021 - 17:22:49 RECURSO DA EMPRESA ANJOS & ANJOS
RECURSO ANJOS E ANJOS ok.pdf.

Indeferido

Julgamentos
Data do Julgamento Justificativa

20/07/2021 - 18:30:27 ACOLHO INTEGRALMENTE O PARECER JURÍDICO, RECONHECENDO O RECURSO INTERPOSTO PELA LICITANTE, E, NO MÉRITO,
MANTER A INABILITAÇÃO ANTE A IMPOSSIBILIDADE DE SE CONFERIR VERACIDADE AO ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA
JUNTADO Parecer - Recurso - Licitação - Materiais Permanentes.pdf.
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0077 - "TELA DE PROJEÇÃO RETRATIL Polegadas 100"" (4 3) e 92"" (16 9),Formato
4 3 (100"") e 16 9 (92"") ,Cor das bordas Preta Cor do produto Branca,Voltagem
110V,Consumo (em funcionamento) 25W (poderá utilizar um conversor simples para
220V) Acompanha controle remoto com fio e sem fio ,Cor da área de projeção Branca
,Tecido Matte White (verso preto) Medidas da área de projeção 203 (C) x 152 (A) cm
,Medidas do produto 225 (C) x 8 (A) x 7,8 (L) cm,Medidas da caixa 230 (C) x 12 (A) x
13,5 (L) cm ,Peso do produto 7 Kg, Peso da embalagem 7,8 Kgs ,Garantia 1 ano"

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

06.069.753/0001-30 - ANJOS
ANJOS LTDA - EPP

05/07/2021 - 12:51:25 A presente diligência serve com intuito de elucidar a corroborar com a efetiva
entrega dos produtos supracitados, todavia tal fato foi comprovado, por meio das
notas e demais documentos ao processo licitatório e contrato administrativo
vinculado ao atestado, ainda nesse sentido pautado pelo princípio da autotutela
administrativa, razoabilidade e proporcionalidade o atestado deve ser aceito, tendo
em vista que preenche os pressupostos de admissibilidade e justa motivação.
Tal negativa compromete o resultado útil do processo e pelas razões acime
delineadas, manifesta intenção em recorrer.

Deferido

06.069.753/0001-30 - ANJOS
ANJOS LTDA - EPP

09/07/2021 - 13:13:58 Reitero, a presente diligência serve com intuito de elucidar a corroborar com a
efetiva entrega dos produtos supracitados, todavia tal fato foi comprovado, por
meio das notas e demais documentos ao processo licitatório e contrato
administrativo vinculado ao atestado, ainda nesse sentido pautado pelo princípio
da autotutela administrativa, razoabilidade e proporcionalidade o atestado deve
ser aceito, tendo em vista que preenche os pressupostos de admissibilidade e
justa motivação. Tal negativa compromete o resultado útil do processo e pelas
razões acime delineadas, manifesta intenção em recorrer.

Deferido

Recursos
CNPJ Data de Envio Recurso Julgamento

06.069.753/0001-30 - ANJOS
ANJOS LTDA - EPP

13/07/2021 - 17:23:26 RECURSO DA EMPRESA ANJOS & ANJOS
RECURSO ANJOS E ANJOS ok.pdf.

Indeferido

Julgamentos
Data do Julgamento Justificativa

20/07/2021 - 18:30:52 ACOLHO INTEGRALMENTE O PARECER JURÍDICO, RECONHECENDO O RECURSO INTERPOSTO PELA LICITANTE, E, NO MÉRITO,
MANTER A INABILITAÇÃO ANTE A IMPOSSIBILIDADE DE SE CONFERIR VERACIDADE AO ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA
JUNTADO Parecer - Recurso - Licitação - Materiais Permanentes.pdf.

0079 - VENTILADOR DE TETO 03 VELOCIDADES SEM LUMINÁRIA MATERIAL
PBT, POLIPROPILENO, POLICARBONATO, METAIS E VIDRO FUNÇÃO
VENTILAÇÃO E OSCILAÇÃO VELOCIDADES 03 (BAIXA, MÉDIA E ALTA) MODELO
VENTILADOR DE TETO QUANTIDADE DE HÉLICES 03 TIPO DE ACIONAMENTO
ATRAVÉS DO CONTROLE DE PAREDE INCLUSO NO PRODUTO ALIMENTAÇÃO
110 VOLTS POTÊNCIA CONSUMIDA PELO MOTOR 90 WATTS ROTAÇÃO 410 RPM
PESO APROX DO PRODUTO 3,7 KG DIÂMETRO DA HÉLICE 102 CM DIMENSÕES
APROX DO PRODUTO (L X A X P) 40 X 102 CM GARANTIA 02 ANOS

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

06.069.753/0001-30 - ANJOS
ANJOS LTDA - EPP

05/07/2021 - 12:51:50 A presente diligência serve com intuito de elucidar a corroborar com a efetiva
entrega dos produtos supracitados, todavia tal fato foi comprovado, por meio das
notas e demais documentos ao processo licitatório e contrato administrativo
vinculado ao atestado, ainda nesse sentido pautado pelo princípio da autotutela
administrativa, razoabilidade e proporcionalidade o atestado deve ser aceito, tendo
em vista que preenche os pressupostos de admissibilidade e justa motivação.
Tal negativa compromete o resultado útil do processo e pelas razões acime
delineadas, manifesta intenção em recorrer.

Deferido
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06.069.753/0001-30 - ANJOS
ANJOS LTDA - EPP

09/07/2021 - 13:15:28 Reitero, a presente diligência serve com intuito de elucidar a corroborar com a
efetiva entrega dos produtos supracitados, todavia tal fato foi comprovado, por
meio das notas e demais documentos ao processo licitatório e contrato
administrativo vinculado ao atestado, ainda nesse sentido pautado pelo princípio
da autotutela administrativa, razoabilidade e proporcionalidade o atestado deve
ser aceito, tendo em vista que preenche os pressupostos de admissibilidade e
justa motivação. Tal negativa compromete o resultado útil do processo e pelas
razões acime delineadas, manifesta intenção em recorrer.

Deferido

Recursos
CNPJ Data de Envio Recurso Julgamento

06.069.753/0001-30 - ANJOS
ANJOS LTDA - EPP

13/07/2021 - 17:23:49 RECURSO DA EMPRESA ANJOS & ANJOS
RECURSO ANJOS E ANJOS ok.pdf.

Indeferido

Julgamentos
Data do Julgamento Justificativa

20/07/2021 - 18:31:17 ACOLHO INTEGRALMENTE O PARECER JURÍDICO, RECONHECENDO O RECURSO INTERPOSTO PELA LICITANTE, E, NO MÉRITO,
MANTER A INABILITAÇÃO ANTE A IMPOSSIBILIDADE DE SE CONFERIR VERACIDADE AO ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA
JUNTADO Parecer - Recurso - Licitação - Materiais Permanentes.pdf.

20/07/2021 - 18:31:21 ACOLHO INTEGRALMENTE O PARECER JURÍDICO, RECONHECENDO O RECURSO INTERPOSTO PELA LICITANTE, E, NO MÉRITO,
MANTER A INABILITAÇÃO ANTE A IMPOSSIBILIDADE DE SE CONFERIR VERACIDADE AO ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA
JUNTADO Parecer - Recurso - Licitação - Materiais Permanentes.pdf.

0080 - PANELA DE PRESSÃO INDUSTRIAL 20L com 4 sistemas de segurança para
sua completa tranquilidade no processo de cozimento do alimento, além do
fechamento externo Também vale ressaltar as alças em baquelite que não aquecem

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

06.069.753/0001-30 - ANJOS
ANJOS LTDA - EPP

05/07/2021 - 12:52:11 A presente diligência serve com intuito de elucidar a corroborar com a efetiva
entrega dos produtos supracitados, todavia tal fato foi comprovado, por meio das
notas e demais documentos ao processo licitatório e contrato administrativo
vinculado ao atestado, ainda nesse sentido pautado pelo princípio da autotutela
administrativa, razoabilidade e proporcionalidade o atestado deve ser aceito, tendo
em vista que preenche os pressupostos de admissibilidade e justa motivação.
Tal negativa compromete o resultado útil do processo e pelas razões acime
delineadas, manifesta intenção em recorrer.

Deferido

06.069.753/0001-30 - ANJOS
ANJOS LTDA - EPP

09/07/2021 - 13:15:58 Reitero, a presente diligência serve com intuito de elucidar a corroborar com a
efetiva entrega dos produtos supracitados, todavia tal fato foi comprovado, por
meio das notas e demais documentos ao processo licitatório e contrato
administrativo vinculado ao atestado, ainda nesse sentido pautado pelo princípio
da autotutela administrativa, razoabilidade e proporcionalidade o atestado deve
ser aceito, tendo em vista que preenche os pressupostos de admissibilidade e
justa motivação. Tal negativa compromete o resultado útil do processo e pelas
razões acime delineadas, manifesta intenção em recorrer.

Deferido

Recursos
CNPJ Data de Envio Recurso Julgamento

06.069.753/0001-30 - ANJOS
ANJOS LTDA - EPP

13/07/2021 - 17:24:12 RECURSO DA EMPRESA ANJOS & ANJOS
RECURSO ANJOS E ANJOS ok.pdf.

Indeferido

Julgamentos
Data do Julgamento Justificativa

20/07/2021 - 18:31:44 ACOLHO INTEGRALMENTE O PARECER JURÍDICO, RECONHECENDO O RECURSO INTERPOSTO PELA LICITANTE, E, NO MÉRITO,
MANTER A INABILITAÇÃO ANTE A IMPOSSIBILIDADE DE SE CONFERIR VERACIDADE AO ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA
JUNTADO Parecer - Recurso - Licitação - Materiais Permanentes.pdf.

0086 - PANELA TIPO CAÇAROLA Alumínio 100 litros

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento



A autenticidade do documento pode ser verificada no site http://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 20/09/2021 às 16:54:32.
Código verificador: 13D75D

Página 351 de 423

06.069.753/0001-30 - ANJOS
ANJOS LTDA - EPP

05/07/2021 - 12:52:56 A presente diligência serve com intuito de elucidar a corroborar com a efetiva
entrega dos produtos supracitados, todavia tal fato foi comprovado, por meio das
notas e demais documentos ao processo licitatório e contrato administrativo
vinculado ao atestado, ainda nesse sentido pautado pelo princípio da autotutela
administrativa, razoabilidade e proporcionalidade o atestado deve ser aceito, tendo
em vista que preenche os pressupostos de admissibilidade e justa motivação.
Tal negativa compromete o resultado útil do processo e pelas razões acime
delineadas, manifesta intenção em recorrer.

Deferido

06.069.753/0001-30 - ANJOS
ANJOS LTDA - EPP

09/07/2021 - 13:16:20 Reitero, a presente diligência serve com intuito de elucidar a corroborar com a
efetiva entrega dos produtos supracitados, todavia tal fato foi comprovado, por
meio das notas e demais documentos ao processo licitatório e contrato
administrativo vinculado ao atestado, ainda nesse sentido pautado pelo princípio
da autotutela administrativa, razoabilidade e proporcionalidade o atestado deve
ser aceito, tendo em vista que preenche os pressupostos de admissibilidade e
justa motivação. Tal negativa compromete o resultado útil do processo e pelas
razões acime delineadas, manifesta intenção em recorrer.

Deferido

Recursos
CNPJ Data de Envio Recurso Julgamento

06.069.753/0001-30 - ANJOS
ANJOS LTDA - EPP

13/07/2021 - 17:24:34 RECURSO DA EMPRESA ANJOS & ANJOS
RECURSO ANJOS E ANJOS ok.pdf.

Indeferido

Julgamentos
Data do Julgamento Justificativa

20/07/2021 - 18:32:17 ACOLHO INTEGRALMENTE O PARECER JURÍDICO, RECONHECENDO O RECURSO INTERPOSTO PELA LICITANTE, E, NO MÉRITO,
MANTER A INABILITAÇÃO ANTE A IMPOSSIBILIDADE DE SE CONFERIR VERACIDADE AO ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA
JUNTADO Parecer - Recurso - Licitação - Materiais Permanentes.pdf.

0089 - Escorredor Industrial P/ Arroz, Macarrão E Afins (5 Litros) MEDIDAS
APROXIMADAMENTE Diâmetro da boca 30,0 cm,ltura 16,5 cm,Diâmetro da base 18,5
cm, Capacidade 5,00 L,Peso vazio 0,50 Kg

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

06.069.753/0001-30 - ANJOS
ANJOS LTDA - EPP

05/07/2021 - 12:53:12 A presente diligência serve com intuito de elucidar a corroborar com a efetiva
entrega dos produtos supracitados, todavia tal fato foi comprovado, por meio das
notas e demais documentos ao processo licitatório e contrato administrativo
vinculado ao atestado, ainda nesse sentido pautado pelo princípio da autotutela
administrativa, razoabilidade e proporcionalidade o atestado deve ser aceito, tendo
em vista que preenche os pressupostos de admissibilidade e justa motivação.
Tal negativa compromete o resultado útil do processo e pelas razões acime
delineadas, manifesta intenção em recorrer.

Deferido

06.069.753/0001-30 - ANJOS
ANJOS LTDA - EPP

09/07/2021 - 13:16:51 Reitero, a presente diligência serve com intuito de elucidar a corroborar com a
efetiva entrega dos produtos supracitados, todavia tal fato foi comprovado, por
meio das notas e demais documentos ao processo licitatório e contrato
administrativo vinculado ao atestado, ainda nesse sentido pautado pelo princípio
da autotutela administrativa, razoabilidade e proporcionalidade o atestado deve
ser aceito, tendo em vista que preenche os pressupostos de admissibilidade e
justa motivação. Tal negativa compromete o resultado útil do processo e pelas
razões acime delineadas, manifesta intenção em recorrer.

Deferido

Recursos
CNPJ Data de Envio Recurso Julgamento

06.069.753/0001-30 - ANJOS
ANJOS LTDA - EPP

13/07/2021 - 17:25:06 RECURSO DA EMPRESA ANJOS & ANJOS
RECURSO ANJOS E ANJOS ok.pdf.

Indeferido

Julgamentos
Data do Julgamento Justificativa

20/07/2021 - 18:32:48 ACOLHO INTEGRALMENTE O PARECER JURÍDICO, RECONHECENDO O RECURSO INTERPOSTO PELA LICITANTE, E, NO MÉRITO,
MANTER A INABILITAÇÃO ANTE A IMPOSSIBILIDADE DE SE CONFERIR VERACIDADE AO ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA
JUNTADO Parecer - Recurso - Licitação - Materiais Permanentes.pdf.

0090 - Escorredor Grande De Macarrão Aluminio 25L MEDIDAS
APROXIMADAMENTE Altura 24 cm, Diâmetro 50 cm Espessura 1,20 mmCapacidade
25 Litro
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Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

06.069.753/0001-30 - ANJOS
ANJOS LTDA - EPP

05/07/2021 - 12:53:29 A presente diligência serve com intuito de elucidar a corroborar com a efetiva
entrega dos produtos supracitados, todavia tal fato foi comprovado, por meio das
notas e demais documentos ao processo licitatório e contrato administrativo
vinculado ao atestado, ainda nesse sentido pautado pelo princípio da autotutela
administrativa, razoabilidade e proporcionalidade o atestado deve ser aceito, tendo
em vista que preenche os pressupostos de admissibilidade e justa motivação.
Tal negativa compromete o resultado útil do processo e pelas razões acime
delineadas, manifesta intenção em recorrer.

Deferido

06.069.753/0001-30 - ANJOS
ANJOS LTDA - EPP

09/07/2021 - 13:17:16 Reitero, a presente diligência serve com intuito de elucidar a corroborar com a
efetiva entrega dos produtos supracitados, todavia tal fato foi comprovado, por
meio das notas e demais documentos ao processo licitatório e contrato
administrativo vinculado ao atestado, ainda nesse sentido pautado pelo princípio
da autotutela administrativa, razoabilidade e proporcionalidade o atestado deve
ser aceito, tendo em vista que preenche os pressupostos de admissibilidade e
justa motivação. Tal negativa compromete o resultado útil do processo e pelas
razões acime delineadas, manifesta intenção em recorrer.

Deferido

Recursos
CNPJ Data de Envio Recurso Julgamento

06.069.753/0001-30 - ANJOS
ANJOS LTDA - EPP

13/07/2021 - 17:25:35 RECURSO DA EMPRESA ANJOS & ANJOS
RECURSO ANJOS E ANJOS ok.pdf.

Indeferido

Julgamentos
Data do Julgamento Justificativa

20/07/2021 - 18:33:17 ACOLHO INTEGRALMENTE O PARECER JURÍDICO, RECONHECENDO O RECURSO INTERPOSTO PELA LICITANTE, E, NO MÉRITO,
MANTER A INABILITAÇÃO ANTE A IMPOSSIBILIDADE DE SE CONFERIR VERACIDADE AO ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA
JUNTADO Parecer - Recurso - Licitação - Materiais Permanentes.pdf.

0094 - ASSADEIRA REDONDA 30 CM EM ALUMINIO (Comprimento x Largura x
Altura) 30 x 30 x 6 cm 2,5 L

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

06.069.753/0001-30 - ANJOS
ANJOS LTDA - EPP

05/07/2021 - 12:53:53 A presente diligência serve com intuito de elucidar a corroborar com a efetiva
entrega dos produtos supracitados, todavia tal fato foi comprovado, por meio das
notas e demais documentos ao processo licitatório e contrato administrativo
vinculado ao atestado, ainda nesse sentido pautado pelo princípio da autotutela
administrativa, razoabilidade e proporcionalidade o atestado deve ser aceito, tendo
em vista que preenche os pressupostos de admissibilidade e justa motivação.
Tal negativa compromete o resultado útil do processo e pelas razões acime
delineadas, manifesta intenção em recorrer.

Deferido

06.069.753/0001-30 - ANJOS
ANJOS LTDA - EPP

09/07/2021 - 13:17:49 Reitero, a presente diligência serve com intuito de elucidar a corroborar com a
efetiva entrega dos produtos supracitados, todavia tal fato foi comprovado, por
meio das notas e demais documentos ao processo licitatório e contrato
administrativo vinculado ao atestado, ainda nesse sentido pautado pelo princípio
da autotutela administrativa, razoabilidade e proporcionalidade o atestado deve
ser aceito, tendo em vista que preenche os pressupostos de admissibilidade e
justa motivação. Tal negativa compromete o resultado útil do processo e pelas
razões acime delineadas, manifesta intenção em recorrer.

Deferido

Recursos
CNPJ Data de Envio Recurso Julgamento

06.069.753/0001-30 - ANJOS
ANJOS LTDA - EPP

13/07/2021 - 17:26:14 RECURSO DA EMPRESA ANJOS & ANJOS
RECURSO ANJOS E ANJOS ok.pdf.

Indeferido

Julgamentos
Data do Julgamento Justificativa

21/07/2021 - 17:10:11 ACOLHO INTEGRALMENTE O PARECER JURIDICO, CONHEÇO O RECURSO INTERPOSTO PELA LICITANTE, E, NO MÉRITO, MANTENHA
A INABILITAÇÃO ANTE A IMPOSSIBILIDADE DE SE CONFERIR VERACIDADE AO ATESTADO DE
CAPACIDADE TÉCNICA JUNTADO. Parecer - Recurso - Licitação - Materiais Permanentes.pdf.

0095 - ASSADEIRA REDONDA 40 CM EM ALUMINIO

Intenções de Recurso
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CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

06.069.753/0001-30 - ANJOS
ANJOS LTDA - EPP

05/07/2021 - 12:54:15 A presente diligência serve com intuito de elucidar a corroborar com a efetiva
entrega dos produtos supracitados, todavia tal fato foi comprovado, por meio das
notas e demais documentos ao processo licitatório e contrato administrativo
vinculado ao atestado, ainda nesse sentido pautado pelo princípio da autotutela
administrativa, razoabilidade e proporcionalidade o atestado deve ser aceito, tendo
em vista que preenche os pressupostos de admissibilidade e justa motivação.
Tal negativa compromete o resultado útil do processo e pelas razões acime
delineadas, manifesta intenção em recorrer.

Deferido

06.069.753/0001-30 - ANJOS
ANJOS LTDA - EPP

05/07/2021 - 12:54:15 A presente diligência serve com intuito de elucidar a corroborar com a efetiva
entrega dos produtos supracitados, todavia tal fato foi comprovado, por meio das
notas e demais documentos ao processo licitatório e contrato administrativo
vinculado ao atestado, ainda nesse sentido pautado pelo princípio da autotutela
administrativa, razoabilidade e proporcionalidade o atestado deve ser aceito, tendo
em vista que preenche os pressupostos de admissibilidade e justa motivação.
Tal negativa compromete o resultado útil do processo e pelas razões acime
delineadas, manifesta intenção em recorrer.

Deferido

06.069.753/0001-30 - ANJOS
ANJOS LTDA - EPP

05/07/2021 - 12:54:16 A presente diligência serve com intuito de elucidar a corroborar com a efetiva
entrega dos produtos supracitados, todavia tal fato foi comprovado, por meio das
notas e demais documentos ao processo licitatório e contrato administrativo
vinculado ao atestado, ainda nesse sentido pautado pelo princípio da autotutela
administrativa, razoabilidade e proporcionalidade o atestado deve ser aceito, tendo
em vista que preenche os pressupostos de admissibilidade e justa motivação.
Tal negativa compromete o resultado útil do processo e pelas razões acime
delineadas, manifesta intenção em recorrer.

Deferido

06.069.753/0001-30 - ANJOS
ANJOS LTDA - EPP

09/07/2021 - 13:18:12 Reitero, a presente diligência serve com intuito de elucidar a corroborar com a
efetiva entrega dos produtos supracitados, todavia tal fato foi comprovado, por
meio das notas e demais documentos ao processo licitatório e contrato
administrativo vinculado ao atestado, ainda nesse sentido pautado pelo princípio
da autotutela administrativa, razoabilidade e proporcionalidade o atestado deve
ser aceito, tendo em vista que preenche os pressupostos de admissibilidade e
justa motivação. Tal negativa compromete o resultado útil do processo e pelas
razões acime delineadas, manifesta intenção em recorrer.

Deferido

Recursos
CNPJ Data de Envio Recurso Julgamento

06.069.753/0001-30 - ANJOS
ANJOS LTDA - EPP

13/07/2021 - 17:26:40 RECURSO DA EMPRESA ANJOS & ANJOS
RECURSO ANJOS E ANJOS ok.pdf.

Indeferido

Julgamentos
Data do Julgamento Justificativa

21/07/2021 - 17:10:33 ACOLHO INTEGRALMENTE O PARECER JURIDICO, CONHEÇO O RECURSO INTERPOSTO PELA LICITANTE, E, NO MÉRITO, MANTENHA
A INABILITAÇÃO ANTE A IMPOSSIBILIDADE DE SE CONFERIR VERACIDADE AO ATESTADO DE
CAPACIDADE TÉCNICA JUNTADO. Parecer - Recurso - Licitação - Materiais Permanentes.pdf.

0096 - ASSADEIRA REDONDA 50 CM EM ALUMINIO

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

06.069.753/0001-30 - ANJOS
ANJOS LTDA - EPP

05/07/2021 - 12:54:48 A presente diligência serve com intuito de elucidar a corroborar com a efetiva
entrega dos produtos supracitados, todavia tal fato foi comprovado, por meio das
notas e demais documentos ao processo licitatório e contrato administrativo
vinculado ao atestado, ainda nesse sentido pautado pelo princípio da autotutela
administrativa, razoabilidade e proporcionalidade o atestado deve ser aceito, tendo
em vista que preenche os pressupostos de admissibilidade e justa motivação.
Tal negativa compromete o resultado útil do processo e pelas razões acime
delineadas, manifesta intenção em recorrer.

Deferido

06.069.753/0001-30 - ANJOS
ANJOS LTDA - EPP

05/07/2021 - 12:54:48 A presente diligência serve com intuito de elucidar a corroborar com a efetiva
entrega dos produtos supracitados, todavia tal fato foi comprovado, por meio das
notas e demais documentos ao processo licitatório e contrato administrativo
vinculado ao atestado, ainda nesse sentido pautado pelo princípio da autotutela
administrativa, razoabilidade e proporcionalidade o atestado deve ser aceito, tendo
em vista que preenche os pressupostos de admissibilidade e justa motivação.
Tal negativa compromete o resultado útil do processo e pelas razões acime
delineadas, manifesta intenção em recorrer.

Deferido

06.069.753/0001-30 - ANJOS
ANJOS LTDA - EPP

05/07/2021 - 12:54:48 A presente diligência serve com intuito de elucidar a corroborar com a efetiva
entrega dos produtos supracitados, todavia tal fato foi comprovado, por meio das
notas e demais documentos ao processo licitatório e contrato administrativo
vinculado ao atestado, ainda nesse sentido pautado pelo princípio da autotutela
administrativa, razoabilidade e proporcionalidade o atestado deve ser aceito, tendo
em vista que preenche os pressupostos de admissibilidade e justa motivação.
Tal negativa compromete o resultado útil do processo e pelas razões acime
delineadas, manifesta intenção em recorrer.

Deferido
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06.069.753/0001-30 - ANJOS
ANJOS LTDA - EPP

05/07/2021 - 12:54:49 A presente diligência serve com intuito de elucidar a corroborar com a efetiva
entrega dos produtos supracitados, todavia tal fato foi comprovado, por meio das
notas e demais documentos ao processo licitatório e contrato administrativo
vinculado ao atestado, ainda nesse sentido pautado pelo princípio da autotutela
administrativa, razoabilidade e proporcionalidade o atestado deve ser aceito, tendo
em vista que preenche os pressupostos de admissibilidade e justa motivação.
Tal negativa compromete o resultado útil do processo e pelas razões acime
delineadas, manifesta intenção em recorrer.

Deferido

06.069.753/0001-30 - ANJOS
ANJOS LTDA - EPP

09/07/2021 - 13:19:06 Reitero, a presente diligência serve com intuito de elucidar a corroborar com a
efetiva entrega dos produtos supracitados, todavia tal fato foi comprovado, por
meio das notas e demais documentos ao processo licitatório e contrato
administrativo vinculado ao atestado, ainda nesse sentido pautado pelo princípio
da autotutela administrativa, razoabilidade e proporcionalidade o atestado deve
ser aceito, tendo em vista que preenche os pressupostos de admissibilidade e
justa motivação. Tal negativa compromete o resultado útil do processo e pelas
razões acime delineadas, manifesta intenção em recorrer.

Deferido

Recursos
CNPJ Data de Envio Recurso Julgamento

06.069.753/0001-30 - ANJOS
ANJOS LTDA - EPP

13/07/2021 - 17:27:10 RECURSO DA EMPRESA ANJOS & ANJOS
RECURSO ANJOS E ANJOS ok.pdf.

Indeferido

Julgamentos
Data do Julgamento Justificativa

21/07/2021 - 17:10:53 ACOLHO INTEGRALMENTE O PARECER JURIDICO, CONHEÇO O RECURSO INTERPOSTO PELA LICITANTE, E, NO MÉRITO, MANTENHA
A INABILITAÇÃO ANTE A IMPOSSIBILIDADE DE SE CONFERIR VERACIDADE AO ATESTADO DE
CAPACIDADE TÉCNICA JUNTADO. Parecer - Recurso - Licitação - Materiais Permanentes.pdf.

0097 - Assadeira Redonda Alta 40 Cm 11,3 L

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

06.069.753/0001-30 - ANJOS
ANJOS LTDA - EPP

05/07/2021 - 12:55:29 A presente diligência serve com intuito de elucidar a corroborar com a efetiva
entrega dos produtos supracitados, todavia tal fato foi comprovado, por meio das
notas e demais documentos ao processo licitatório e contrato administrativo
vinculado ao atestado, ainda nesse sentido pautado pelo princípio da autotutela
administrativa, razoabilidade e proporcionalidade o atestado deve ser aceito, tendo
em vista que preenche os pressupostos de admissibilidade e justa motivação.
Tal negativa compromete o resultado útil do processo e pelas razões acime
delineadas, manifesta intenção em recorrer.

Deferido

06.069.753/0001-30 - ANJOS
ANJOS LTDA - EPP

09/07/2021 - 13:19:25 Reitero, a presente diligência serve com intuito de elucidar a corroborar com a
efetiva entrega dos produtos supracitados, todavia tal fato foi comprovado, por
meio das notas e demais documentos ao processo licitatório e contrato
administrativo vinculado ao atestado, ainda nesse sentido pautado pelo princípio
da autotutela administrativa, razoabilidade e proporcionalidade o atestado deve
ser aceito, tendo em vista que preenche os pressupostos de admissibilidade e
justa motivação. Tal negativa compromete o resultado útil do processo e pelas
razões acime delineadas, manifesta intenção em recorrer.

Deferido

Recursos
CNPJ Data de Envio Recurso Julgamento

06.069.753/0001-30 - ANJOS
ANJOS LTDA - EPP

13/07/2021 - 17:27:40 RECURSO DA EMPRESA ANJOS & ANJOS
RECURSO ANJOS E ANJOS ok.pdf.

Indeferido

Julgamentos
Data do Julgamento Justificativa

21/07/2021 - 17:11:13 ACOLHO INTEGRALMENTE O PARECER JURIDICO, CONHEÇO O RECURSO INTERPOSTO PELA LICITANTE, E, NO MÉRITO, MANTENHA
A INABILITAÇÃO ANTE A IMPOSSIBILIDADE DE SE CONFERIR VERACIDADE AO ATESTADO DE
CAPACIDADE TÉCNICA JUNTADO. Parecer - Recurso - Licitação - Materiais Permanentes.pdf.

0100 - ASSADEITA RETANGULAR C/ ALÇA 60x40 Cm EM ALUMINIO

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento
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06.069.753/0001-30 - ANJOS
ANJOS LTDA - EPP

05/07/2021 - 12:55:43 A presente diligência serve com intuito de elucidar a corroborar com a efetiva
entrega dos produtos supracitados, todavia tal fato foi comprovado, por meio das
notas e demais documentos ao processo licitatório e contrato administrativo
vinculado ao atestado, ainda nesse sentido pautado pelo princípio da autotutela
administrativa, razoabilidade e proporcionalidade o atestado deve ser aceito, tendo
em vista que preenche os pressupostos de admissibilidade e justa motivação.
Tal negativa compromete o resultado útil do processo e pelas razões acime
delineadas, manifesta intenção em recorrer.

Deferido

06.069.753/0001-30 - ANJOS
ANJOS LTDA - EPP

09/07/2021 - 13:20:41 Reitero, a presente diligência serve com intuito de elucidar a corroborar com a
efetiva entrega dos produtos supracitados, todavia tal fato foi comprovado, por
meio das notas e demais documentos ao processo licitatório e contrato
administrativo vinculado ao atestado, ainda nesse sentido pautado pelo princípio
da autotutela administrativa, razoabilidade e proporcionalidade o atestado deve
ser aceito, tendo em vista que preenche os pressupostos de admissibilidade e
justa motivação. Tal negativa compromete o resultado útil do processo e pelas
razões acime delineadas, manifesta intenção em recorrer.

Deferido

Recursos
CNPJ Data de Envio Recurso Julgamento

06.069.753/0001-30 - ANJOS
ANJOS LTDA - EPP

13/07/2021 - 17:28:06 RECURSO DA EMPRESA ANJOS & ANJOS
RECURSO ANJOS E ANJOS ok.pdf.

Indeferido

Julgamentos
Data do Julgamento Justificativa

21/07/2021 - 17:11:35 ACOLHO INTEGRALMENTE O PARECER JURIDICO, CONHEÇO O RECURSO INTERPOSTO PELA LICITANTE, E, NO MÉRITO, MANTENHA
A INABILITAÇÃO ANTE A IMPOSSIBILIDADE DE SE CONFERIR VERACIDADE AO ATESTADO DE
CAPACIDADE TÉCNICA JUNTADO. Parecer - Recurso - Licitação - Materiais Permanentes.pdf.

0103 - Esteira Assadeira Pão Frances 5 Tiras Alumínio

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

06.069.753/0001-30 - ANJOS
ANJOS LTDA - EPP

05/07/2021 - 12:56:18 A presente diligência serve com intuito de elucidar a corroborar com a efetiva
entrega dos produtos supracitados, todavia tal fato foi comprovado, por meio das
notas e demais documentos ao processo licitatório e contrato administrativo
vinculado ao atestado, ainda nesse sentido pautado pelo princípio da autotutela
administrativa, razoabilidade e proporcionalidade o atestado deve ser aceito, tendo
em vista que preenche os pressupostos de admissibilidade e justa motivação.
Tal negativa compromete o resultado útil do processo e pelas razões acime
delineadas, manifesta intenção em recorrer.

Deferido

06.069.753/0001-30 - ANJOS
ANJOS LTDA - EPP

09/07/2021 - 13:22:21 Reitero, a presente diligência serve com intuito de elucidar a corroborar com a
efetiva entrega dos produtos supracitados, todavia tal fato foi comprovado, por
meio das notas e demais documentos ao processo licitatório e contrato
administrativo vinculado ao atestado, ainda nesse sentido pautado pelo princípio
da autotutela administrativa, razoabilidade e proporcionalidade o atestado deve
ser aceito, tendo em vista que preenche os pressupostos de admissibilidade e
justa motivação. Tal negativa compromete o resultado útil do processo e pelas
razões acime delineadas, manifesta intenção em recorrer.

Deferido

Recursos
CNPJ Data de Envio Recurso Julgamento

06.069.753/0001-30 - ANJOS
ANJOS LTDA - EPP

13/07/2021 - 17:28:30 RECURSO DA EMPRESA ANJOS & ANJOS
RECURSO ANJOS E ANJOS ok.pdf.

Aguardando Julgamento

0106 - ESPUMADEIRA

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

06.069.753/0001-30 - ANJOS
ANJOS LTDA - EPP

05/07/2021 - 12:56:30 A presente diligência serve com intuito de elucidar a corroborar com a efetiva
entrega dos produtos supracitados, todavia tal fato foi comprovado, por meio das
notas e demais documentos ao processo licitatório e contrato administrativo
vinculado ao atestado, ainda nesse sentido pautado pelo princípio da autotutela
administrativa, razoabilidade e proporcionalidade o atestado deve ser aceito, tendo
em vista que preenche os pressupostos de admissibilidade e justa motivação.
Tal negativa compromete o resultado útil do processo e pelas razões acime
delineadas, manifesta intenção em recorrer.

Deferido
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06.069.753/0001-30 - ANJOS
ANJOS LTDA - EPP

09/07/2021 - 13:22:45 Reitero, a presente diligência serve com intuito de elucidar a corroborar com a
efetiva entrega dos produtos supracitados, todavia tal fato foi comprovado, por
meio das notas e demais documentos ao processo licitatório e contrato
administrativo vinculado ao atestado, ainda nesse sentido pautado pelo princípio
da autotutela administrativa, razoabilidade e proporcionalidade o atestado deve
ser aceito, tendo em vista que preenche os pressupostos de admissibilidade e
justa motivação. Tal negativa compromete o resultado útil do processo e pelas
razões acime delineadas, manifesta intenção em recorrer.

Deferido

Recursos
CNPJ Data de Envio Recurso Julgamento

06.069.753/0001-30 - ANJOS
ANJOS LTDA - EPP

13/07/2021 - 17:28:54 RECURSO DA EMPRESA ANJOS & ANJOS
RECURSO ANJOS E ANJOS ok.pdf.

Indeferido

Julgamentos
Data do Julgamento Justificativa

21/07/2021 - 17:12:07 ACOLHO INTEGRALMENTE O PARECER JURIDICO, CONHEÇO O RECURSO INTERPOSTO PELA LICITANTE, E, NO MÉRITO, MANTENHA
A INABILITAÇÃO ANTE A IMPOSSIBILIDADE DE SE CONFERIR VERACIDADE AO ATESTADO DE
CAPACIDADE TÉCNICA JUNTADO. Parecer - Recurso - Licitação - Materiais Permanentes.pdf.

0108 - COLHER PLANA 45CM ALUMINIO Comprimento 45 cm,Largura5,5
cm,Altura1,2 cm

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

06.069.753/0001-30 - ANJOS
ANJOS LTDA - EPP

05/07/2021 - 12:56:45 A presente diligência serve com intuito de elucidar a corroborar com a efetiva
entrega dos produtos supracitados, todavia tal fato foi comprovado, por meio das
notas e demais documentos ao processo licitatório e contrato administrativo
vinculado ao atestado, ainda nesse sentido pautado pelo princípio da autotutela
administrativa, razoabilidade e proporcionalidade o atestado deve ser aceito, tendo
em vista que preenche os pressupostos de admissibilidade e justa motivação.
Tal negativa compromete o resultado útil do processo e pelas razões acime
delineadas, manifesta intenção em recorrer.

Deferido

06.069.753/0001-30 - ANJOS
ANJOS LTDA - EPP

09/07/2021 - 13:23:01 Reitero, a presente diligência serve com intuito de elucidar a corroborar com a
efetiva entrega dos produtos supracitados, todavia tal fato foi comprovado, por
meio das notas e demais documentos ao processo licitatório e contrato
administrativo vinculado ao atestado, ainda nesse sentido pautado pelo princípio
da autotutela administrativa, razoabilidade e proporcionalidade o atestado deve
ser aceito, tendo em vista que preenche os pressupostos de admissibilidade e
justa motivação. Tal negativa compromete o resultado útil do processo e pelas
razões acime delineadas, manifesta intenção em recorrer.

Deferido

Recursos
CNPJ Data de Envio Recurso Julgamento

06.069.753/0001-30 - ANJOS
ANJOS LTDA - EPP

13/07/2021 - 17:29:24 RECURSO DA EMPRESA ANJOS & ANJOS
RECURSO ANJOS E ANJOS ok.pdf.

Aguardando Julgamento

0109 - ESPATULA DE CONFEITEIRO 40CM aterial do cabo Aço inoxidável,Material
da ponta Aço inoxidável

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

06.069.753/0001-30 - ANJOS
ANJOS LTDA - EPP

05/07/2021 - 12:56:56 A presente diligência serve com intuito de elucidar a corroborar com a efetiva
entrega dos produtos supracitados, todavia tal fato foi comprovado, por meio das
notas e demais documentos ao processo licitatório e contrato administrativo
vinculado ao atestado, ainda nesse sentido pautado pelo princípio da autotutela
administrativa, razoabilidade e proporcionalidade o atestado deve ser aceito, tendo
em vista que preenche os pressupostos de admissibilidade e justa motivação.
Tal negativa compromete o resultado útil do processo e pelas razões acime
delineadas, manifesta intenção em recorrer.

Deferido

06.069.753/0001-30 - ANJOS
ANJOS LTDA - EPP

09/07/2021 - 13:23:12 Reitero, a presente diligência serve com intuito de elucidar a corroborar com a
efetiva entrega dos produtos supracitados, todavia tal fato foi comprovado, por
meio das notas e demais documentos ao processo licitatório e contrato
administrativo vinculado ao atestado, ainda nesse sentido pautado pelo princípio
da autotutela administrativa, razoabilidade e proporcionalidade o atestado deve
ser aceito, tendo em vista que preenche os pressupostos de admissibilidade e
justa motivação. Tal negativa compromete o resultado útil do processo e pelas
razões acime delineadas, manifesta intenção em recorrer.

Deferido
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Recursos
CNPJ Data de Envio Recurso Julgamento

06.069.753/0001-30 - ANJOS
ANJOS LTDA - EPP

13/07/2021 - 17:29:52 RECURSO DA EMPRESA ANJOS & ANJOS
RECURSO ANJOS E ANJOS ok.pdf.

Aguardando Julgamento

0110 - CONCHA CEREAL INOX 1KG Concha para cereais Inox 1000 gramas, Ideal
para cereais, alimentos e outros produtos sólidos em casa do norte, armazém,
padaria, mercado etc Material Inox

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

06.069.753/0001-30 - ANJOS
ANJOS LTDA - EPP

05/07/2021 - 12:57:07 A presente diligência serve com intuito de elucidar a corroborar com a efetiva
entrega dos produtos supracitados, todavia tal fato foi comprovado, por meio das
notas e demais documentos ao processo licitatório e contrato administrativo
vinculado ao atestado, ainda nesse sentido pautado pelo princípio da autotutela
administrativa, razoabilidade e proporcionalidade o atestado deve ser aceito, tendo
em vista que preenche os pressupostos de admissibilidade e justa motivação.
Tal negativa compromete o resultado útil do processo e pelas razões acime
delineadas, manifesta intenção em recorrer.

Deferido

06.069.753/0001-30 - ANJOS
ANJOS LTDA - EPP

09/07/2021 - 13:23:25 Reitero, a presente diligência serve com intuito de elucidar a corroborar com a
efetiva entrega dos produtos supracitados, todavia tal fato foi comprovado, por
meio das notas e demais documentos ao processo licitatório e contrato
administrativo vinculado ao atestado, ainda nesse sentido pautado pelo princípio
da autotutela administrativa, razoabilidade e proporcionalidade o atestado deve
ser aceito, tendo em vista que preenche os pressupostos de admissibilidade e
justa motivação. Tal negativa compromete o resultado útil do processo e pelas
razões acime delineadas, manifesta intenção em recorrer.

Deferido

Recursos
CNPJ Data de Envio Recurso Julgamento

06.069.753/0001-30 - ANJOS
ANJOS LTDA - EPP

13/07/2021 - 17:30:17 RECURSO DA EMPRESA ANJOS & ANJOS
RECURSO ANJOS E ANJOS ok.pdf.

Aguardando Julgamento

0112 - GARRAFA TÉRMICA INOX 2,5L líquido quente ou frio Mantem o calor ou frio
por mais de 24 horas Material do interior Aço inoxidável , Materiais do exterior Aço
inoxidável, Conserva líquido frio por 24 h , Conserva líquido quente por 24 h Sistema
de abertura da tampa De válvula

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

06.069.753/0001-30 - ANJOS
ANJOS LTDA - EPP

05/07/2021 - 12:57:36 A presente diligência serve com intuito de elucidar a corroborar com a efetiva
entrega dos produtos supracitados, todavia tal fato foi comprovado, por meio das
notas e demais documentos ao processo licitatório e contrato administrativo
vinculado ao atestado, ainda nesse sentido pautado pelo princípio da autotutela
administrativa, razoabilidade e proporcionalidade o atestado deve ser aceito, tendo
em vista que preenche os pressupostos de admissibilidade e justa motivação.
Tal negativa compromete o resultado útil do processo e pelas razões acime
delineadas, manifesta intenção em recorrer.

Deferido

06.069.753/0001-30 - ANJOS
ANJOS LTDA - EPP

09/07/2021 - 13:23:39 Reitero, a presente diligência serve com intuito de elucidar a corroborar com a
efetiva entrega dos produtos supracitados, todavia tal fato foi comprovado, por
meio das notas e demais documentos ao processo licitatório e contrato
administrativo vinculado ao atestado, ainda nesse sentido pautado pelo princípio
da autotutela administrativa, razoabilidade e proporcionalidade o atestado deve
ser aceito, tendo em vista que preenche os pressupostos de admissibilidade e
justa motivação. Tal negativa compromete o resultado útil do processo e pelas
razões acime delineadas, manifesta intenção em recorrer.

Deferido

Recursos
CNPJ Data de Envio Recurso Julgamento

06.069.753/0001-30 - ANJOS
ANJOS LTDA - EPP

13/07/2021 - 17:30:45 RECURSO DA EMPRESA ANJOS & ANJOS
RECURSO ANJOS E ANJOS ok.pdf.

Indeferido

Julgamentos
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Data do Julgamento Justificativa

21/07/2021 - 17:12:36 ACOLHO INTEGRALMENTE O PARECER JURIDICO, CONHEÇO O RECURSO INTERPOSTO PELA LICITANTE, E, NO MÉRITO, MANTENHA
A INABILITAÇÃO ANTE A IMPOSSIBILIDADE DE SE CONFERIR VERACIDADE AO ATESTADO DE
CAPACIDADE TÉCNICA JUNTADO. Parecer - Recurso - Licitação - Materiais Permanentes.pdf.

0113 - GARRAFA TÉRMICA INOX 9,5 L TIPO BOTIJÃO COM 1 TORNEIRAS

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

06.069.753/0001-30 - ANJOS
ANJOS LTDA - EPP

05/07/2021 - 12:57:56 A presente diligência serve com intuito de elucidar a corroborar com a efetiva
entrega dos produtos supracitados, todavia tal fato foi comprovado, por meio das
notas e demais documentos ao processo licitatório e contrato administrativo
vinculado ao atestado, ainda nesse sentido pautado pelo princípio da autotutela
administrativa, razoabilidade e proporcionalidade o atestado deve ser aceito, tendo
em vista que preenche os pressupostos de admissibilidade e justa motivação.
Tal negativa compromete o resultado útil do processo e pelas razões acime
delineadas, manifesta intenção em recorrer.

Deferido

06.069.753/0001-30 - ANJOS
ANJOS LTDA - EPP

09/07/2021 - 13:23:54 Reitero, a presente diligência serve com intuito de elucidar a corroborar com a
efetiva entrega dos produtos supracitados, todavia tal fato foi comprovado, por
meio das notas e demais documentos ao processo licitatório e contrato
administrativo vinculado ao atestado, ainda nesse sentido pautado pelo princípio
da autotutela administrativa, razoabilidade e proporcionalidade o atestado deve
ser aceito, tendo em vista que preenche os pressupostos de admissibilidade e
justa motivação. Tal negativa compromete o resultado útil do processo e pelas
razões acime delineadas, manifesta intenção em recorrer.

Deferido

Recursos
CNPJ Data de Envio Recurso Julgamento

06.069.753/0001-30 - ANJOS
ANJOS LTDA - EPP

13/07/2021 - 17:31:12 RECURSO DA EMPRESA ANJOS & ANJOS
RECURSO ANJOS E ANJOS ok.pdf.

Indeferido

Julgamentos
Data do Julgamento Justificativa

21/07/2021 - 17:13:10 ACOLHO INTEGRALMENTE O PARECER JURIDICO, CONHEÇO O RECURSO INTERPOSTO PELA LICITANTE, E, NO MÉRITO, MANTENHA
A INABILITAÇÃO ANTE A IMPOSSIBILIDADE DE SE CONFERIR VERACIDADE AO ATESTADO DE
CAPACIDADE TÉCNICA JUNTADO. Parecer - Recurso - Licitação - Materiais Permanentes.pdf.

0114 - GARRAFA TÉRMICA INOX 12 L TIPO BOTIJÃO COM 2 TORNEIRAS
possuindo 6,0 Litros em cada recipiente

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

06.069.753/0001-30 - ANJOS
ANJOS LTDA - EPP

05/07/2021 - 12:58:24 A presente diligência serve com intuito de elucidar a corroborar com a efetiva
entrega dos produtos supracitados, todavia tal fato foi comprovado, por meio das
notas e demais documentos ao processo licitatório e contrato administrativo
vinculado ao atestado, ainda nesse sentido pautado pelo princípio da autotutela
administrativa, razoabilidade e proporcionalidade o atestado deve ser aceito, tendo
em vista que preenche os pressupostos de admissibilidade e justa motivação.
Tal negativa compromete o resultado útil do processo e pelas razões acime
delineadas, manifesta intenção em recorrer.

Deferido

06.069.753/0001-30 - ANJOS
ANJOS LTDA - EPP

09/07/2021 - 13:24:08 Reitero, a presente diligência serve com intuito de elucidar a corroborar com a
efetiva entrega dos produtos supracitados, todavia tal fato foi comprovado, por
meio das notas e demais documentos ao processo licitatório e contrato
administrativo vinculado ao atestado, ainda nesse sentido pautado pelo princípio
da autotutela administrativa, razoabilidade e proporcionalidade o atestado deve
ser aceito, tendo em vista que preenche os pressupostos de admissibilidade e
justa motivação. Tal negativa compromete o resultado útil do processo e pelas
razões acime delineadas, manifesta intenção em recorrer.

Deferido

Recursos
CNPJ Data de Envio Recurso Julgamento

06.069.753/0001-30 - ANJOS
ANJOS LTDA - EPP

13/07/2021 - 17:31:45 RECURSO DA EMPRESA ANJOS & ANJOS
RECURSO ANJOS E ANJOS ok.pdf.

Indeferido

Julgamentos
Data do Julgamento Justificativa
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21/07/2021 - 17:13:34 ACOLHO INTEGRALMENTE O PARECER JURIDICO, CONHEÇO O RECURSO INTERPOSTO PELA LICITANTE, E, NO MÉRITO, MANTENHA
A INABILITAÇÃO ANTE A IMPOSSIBILIDADE DE SE CONFERIR VERACIDADE AO ATESTADO DE
CAPACIDADE TÉCNICA JUNTADO. Parecer - Recurso - Licitação - Materiais Permanentes.pdf.

0115 - JARRA INOX 2,9L Kit para Suco C/ 2 Peças INOX Peças totalmente feitas de
aço inox, por isso não soltam nenhum resíduo nos alimentos, Colher com bojo em
formato simétrico e bordas cuidadosamente arredondadas, proporcionando maior
conforto no uso

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

06.069.753/0001-30 - ANJOS
ANJOS LTDA - EPP

05/07/2021 - 12:59:11 A presente diligência serve com intuito de elucidar a corroborar com a efetiva
entrega dos produtos supracitados, todavia tal fato foi comprovado, por meio das
notas e demais documentos ao processo licitatório e contrato administrativo
vinculado ao atestado, ainda nesse sentido pautado pelo princípio da autotutela
administrativa, razoabilidade e proporcionalidade o atestado deve ser aceito, tendo
em vista que preenche os pressupostos de admissibilidade e justa motivação.
Tal negativa compromete o resultado útil do processo e pelas razões acime
delineadas, manifesta intenção em recorrer.

Deferido

06.069.753/0001-30 - ANJOS
ANJOS LTDA - EPP

09/07/2021 - 13:24:23 Reitero, a presente diligência serve com intuito de elucidar a corroborar com a
efetiva entrega dos produtos supracitados, todavia tal fato foi comprovado, por
meio das notas e demais documentos ao processo licitatório e contrato
administrativo vinculado ao atestado, ainda nesse sentido pautado pelo princípio
da autotutela administrativa, razoabilidade e proporcionalidade o atestado deve
ser aceito, tendo em vista que preenche os pressupostos de admissibilidade e
justa motivação. Tal negativa compromete o resultado útil do processo e pelas
razões acime delineadas, manifesta intenção em recorrer.

Deferido

Recursos
CNPJ Data de Envio Recurso Julgamento

06.069.753/0001-30 - ANJOS
ANJOS LTDA - EPP

13/07/2021 - 17:32:20 RECURSO DA EMPRESA ANJOS & ANJOS
RECURSO ANJOS E ANJOS ok.pdf.

Indeferido

Julgamentos
Data do Julgamento Justificativa

21/07/2021 - 17:13:58 ACOLHO INTEGRALMENTE O PARECER JURIDICO, CONHEÇO O RECURSO INTERPOSTO PELA LICITANTE, E, NO MÉRITO, MANTENHA
A INABILITAÇÃO ANTE A IMPOSSIBILIDADE DE SE CONFERIR VERACIDADE AO ATESTADO DE
CAPACIDADE TÉCNICA JUNTADO. Parecer - Recurso - Licitação - Materiais Permanentes.pdf.

0116 - Tábua De CORTE Placa Polietileno 60 X 40 X 10mm

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

06.069.753/0001-30 - ANJOS
ANJOS LTDA - EPP

05/07/2021 - 12:58:35 A presente diligência serve com intuito de elucidar a corroborar com a efetiva
entrega dos produtos supracitados, todavia tal fato foi comprovado, por meio das
notas e demais documentos ao processo licitatório e contrato administrativo
vinculado ao atestado, ainda nesse sentido pautado pelo princípio da autotutela
administrativa, razoabilidade e proporcionalidade o atestado deve ser aceito, tendo
em vista que preenche os pressupostos de admissibilidade e justa motivação.
Tal negativa compromete o resultado útil do processo e pelas razões acime
delineadas, manifesta intenção em recorrer.

Deferido

06.069.753/0001-30 - ANJOS
ANJOS LTDA - EPP

09/07/2021 - 13:24:43 Reitero, a presente diligência serve com intuito de elucidar a corroborar com a
efetiva entrega dos produtos supracitados, todavia tal fato foi comprovado, por
meio das notas e demais documentos ao processo licitatório e contrato
administrativo vinculado ao atestado, ainda nesse sentido pautado pelo princípio
da autotutela administrativa, razoabilidade e proporcionalidade o atestado deve
ser aceito, tendo em vista que preenche os pressupostos de admissibilidade e
justa motivação. Tal negativa compromete o resultado útil do processo e pelas
razões acime delineadas, manifesta intenção em recorrer.

Deferido

Recursos
CNPJ Data de Envio Recurso Julgamento

06.069.753/0001-30 - ANJOS
ANJOS LTDA - EPP

13/07/2021 - 17:32:47 RECURSO DA EMPRESA ANJOS & ANJOS
RECURSO ANJOS E ANJOS ok.pdf.

Aguardando Julgamento
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Adjudicações Revertidas
Data Item Justificativa

06/09/2021 - 17:50:57 Item 0115 - JARRA INOX 2,9L Kit para Suco C/ 2 Peças INOX Peças
totalmente feitas de aço inox, por isso não soltam nenhum resíduo nos
alimentos, Colher com bojo em formato simétrico e bordas
cuidadosamente arredondadas, proporcionando maior conforto no uso

Após pedido de reconsideração da Empresa Anjos e Anjos, a
administração após reanalise dos documentos decide por habilitar a
empresa, conforme parecer juridico anexo aos processo, revendo assim
todos os atos anteriores.

06/09/2021 - 17:51:07 Item 0114 - GARRAFA TÉRMICA INOX 12 L TIPO BOTIJÃO COM 2
TORNEIRAS possuindo 6,0 Litros em cada recipiente

Após pedido de reconsideração da Empresa Anjos e Anjos, a
administração após reanalise dos documentos decide por habilitar a
empresa, conforme parecer juridico anexo aos processo, revendo assim
todos os atos anteriores.

06/09/2021 - 17:51:15 Item 0113 - GARRAFA TÉRMICA INOX 9,5 L TIPO BOTIJÃO COM 1
TORNEIRAS

Após pedido de reconsideração da Empresa Anjos e Anjos, a
administração após reanalise dos documentos decide por habilitar a
empresa, conforme parecer juridico anexo aos processo, revendo assim
todos os atos anteriores.

06/09/2021 - 17:51:26 Item 0112 - GARRAFA TÉRMICA INOX 2,5L líquido quente ou frio
Mantem o calor ou frio por mais de 24 horas Material do interior Aço
inoxidável , Materiais do exterior Aço inoxidável, Conserva líquido frio
por 24 h , Conserva líquido quente por 24 h Sistema de abertura da
tampa De válvula

Após pedido de reconsideração da Empresa Anjos e Anjos, a
administração após reanalise dos documentos decide por habilitar a
empresa, conforme parecer juridico anexo aos processo, revendo assim
todos os atos anteriores.

06/09/2021 - 17:51:47 Item 0106 - ESPUMADEIRA Após pedido de reconsideração da Empresa Anjos e Anjos, a
administração após reanalise dos documentos decide por habilitar a
empresa, conforme parecer juridico anexo aos processo, revendo assim
todos os atos anteriores.

06/09/2021 - 17:52:24 Item 0100 - ASSADEITA RETANGULAR C/ ALÇA 60x40 Cm EM
ALUMINIO

Após pedido de reconsideração da Empresa Anjos e Anjos, a
administração após reanalise dos documentos decide por habilitar a
empresa, conforme parecer juridico anexo aos processo, revendo assim
todos os atos anteriores.

06/09/2021 - 17:52:32 Item 0097 - Assadeira Redonda Alta 40 Cm 11,3 L Após pedido de reconsideração da Empresa Anjos e Anjos, a
administração após reanalise dos documentos decide por habilitar a
empresa, conforme parecer juridico anexo aos processo, revendo assim
todos os atos anteriores.

06/09/2021 - 17:52:43 Item 0096 - ASSADEIRA REDONDA 50 CM EM ALUMINIO Após pedido de reconsideração da Empresa Anjos e Anjos, a
administração após reanalise dos documentos decide por habilitar a
empresa, conforme parecer juridico anexo aos processo, revendo assim
todos os atos anteriores.

06/09/2021 - 17:52:52 Item 0095 - ASSADEIRA REDONDA 40 CM EM ALUMINIO Após pedido de reconsideração da Empresa Anjos e Anjos, a
administração após reanalise dos documentos decide por habilitar a
empresa, conforme parecer juridico anexo aos processo, revendo assim
todos os atos anteriores.

06/09/2021 - 17:53:10 Item 0094 - ASSADEIRA REDONDA 30 CM EM ALUMINIO
(Comprimento x Largura x Altura) 30 x 30 x 6 cm 2,5 L

Após pedido de reconsideração da Empresa Anjos e Anjos, a
administração após reanalise dos documentos decide por habilitar a
empresa, conforme parecer juridico anexo aos processo, revendo assim
todos os atos anteriores.

06/09/2021 - 17:53:30 Item 0090 - Escorredor Grande De Macarrão Aluminio 25L MEDIDAS
APROXIMADAMENTE Altura 24 cm, Diâmetro 50 cm Espessura 1,20
mmCapacidade 25 Litro

Após pedido de reconsideração da Empresa Anjos e Anjos, a
administração após reanalise dos documentos decide por habilitar a
empresa, conforme parecer juridico anexo aos processo, revendo assim
todos os atos anteriores.

06/09/2021 - 17:53:39 Item 0089 - Escorredor Industrial P/ Arroz, Macarrão E Afins (5 Litros)
MEDIDAS APROXIMADAMENTE Diâmetro da boca 30,0 cm,ltura 16,5
cm,Diâmetro da base 18,5 cm, Capacidade 5,00 L,Peso vazio 0,50 Kg

Após pedido de reconsideração da Empresa Anjos e Anjos, a
administração após reanalise dos documentos decide por habilitar a
empresa, conforme parecer juridico anexo aos processo, revendo assim
todos os atos anteriores.

06/09/2021 - 17:53:48 Item 0086 - PANELA TIPO CAÇAROLA Alumínio 100 litros Após pedido de reconsideração da Empresa Anjos e Anjos, a
administração após reanalise dos documentos decide por habilitar a
empresa, conforme parecer juridico anexo aos processo, revendo assim
todos os atos anteriores.

06/09/2021 - 17:56:28 Item 0080 - PANELA DE PRESSÃO INDUSTRIAL 20L com 4 sistemas
de segurança para sua completa tranquilidade no processo de
cozimento do alimento, além do fechamento externo Também vale
ressaltar as alças em baquelite que não aquecem

Após pedido de reconsideração da Empresa Anjos e Anjos, a
administração após reanalise dos documentos decide por habilitar a
empresa, conforme parecer juridico anexo aos processo, revendo assim
todos os atos anteriores.

06/09/2021 - 17:56:39 Item 0077 - "TELA DE PROJEÇÃO RETRATIL Polegadas 100"" (4 3) e
92"" (16 9),Formato 4 3 (100"") e 16 9 (92"") ,Cor das bordas Preta Cor
do produto Branca,Voltagem 110V,Consumo (em funcionamento) 25W
(poderá utilizar um conversor simples para 220V) Acompanha controle
remoto com fio e sem fio ,Cor da área de projeção Branca ,Tecido Matte
White (verso preto) Medidas da área de projeção 203 (C) x 152 (A) cm
,Medidas do produto 225 (C) x 8 (A) x 7,8 (L) cm,Medidas da caixa 230
(C) x 12 (A) x 13,5 (L) cm ,Peso do produto 7 Kg, Peso da embalagem
7,8 Kgs ,Garantia 1 ano"

Após pedido de reconsideração da Empresa Anjos e Anjos, a
administração após reanalise dos documentos decide por habilitar a
empresa, conforme parecer juridico anexo aos processo, revendo assim
todos os atos anteriores.

06/09/2021 - 17:56:49 Item 0076 - SCANNER DE MESA, RESOLUÇÃO DE DIGITALIZAÇÃO
POR HARDWARE ATÉ 1200 X 1200 DPI, RESOLUÇÃO DE
DIGITALIZAÇÃO ÓPTICA ATÉ 1200 DPI, PROFUNDIDADE DE BITS
48 BITS, DIGITALIZAÇÃO TAMANHO MÁXIMO DE DIGITALIZAÇÃO
216 X 297 MM, TIPO DE DIGITALIZAÇÃO DE MESA NÍVEIS ESCALA
DE CINZA 256 NÍVEIS DE CINZA DIGITALIZAÇÃO EM CORES SIM
MODO DE VISUALIZAÇÃO PRÉVIA ATÉ 10 SEGUNDOS,
CONECTIVIDADE, CONECTIVIDADE PADRÃO USB, PORTAS E/S
EXTERNAS 1 USB

Após pedido de reconsideração da Empresa Anjos e Anjos, a
administração após reanalise dos documentos decide por habilitar a
empresa, conforme parecer juridico anexo aos processo, revendo assim
todos os atos anteriores.

06/09/2021 - 17:56:59 Item 0074 - ROÇADEIRA PROFISSONAL Cilindrada 63 cc Tempos do
motor2

Após pedido de reconsideração da Empresa Anjos e Anjos, a
administração após reanalise dos documentos decide por habilitar a
empresa, conforme parecer juridico anexo aos processo, revendo assim
todos os atos anteriores.
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06/09/2021 - 17:57:21 Item 0070 - NOTEBOOK, PROCESSADOR NO MINIMO INTEL CORE
I3

Após pedido de reconsideração da Empresa Anjos e Anjos, a
administração após reanalise dos documentos decide por habilitar a
empresa, conforme parecer juridico anexo aos processo, revendo assim
todos os atos anteriores.

06/09/2021 - 17:57:30 Item 0069 - NOBREAK DE 700 VA Após pedido de reconsideração da Empresa Anjos e Anjos, a
administração após reanalise dos documentos decide por habilitar a
empresa, conforme parecer juridico anexo aos processo, revendo assim
todos os atos anteriores.

06/09/2021 - 17:57:39 Item 0068 - NOBREAK DE 600 VA Após pedido de reconsideração da Empresa Anjos e Anjos, a
administração após reanalise dos documentos decide por habilitar a
empresa, conforme parecer juridico anexo aos processo, revendo assim
todos os atos anteriores.

06/09/2021 - 17:57:47 Item 0067 - NOBREAK DE 1400KVA Após pedido de reconsideração da Empresa Anjos e Anjos, a
administração após reanalise dos documentos decide por habilitar a
empresa, conforme parecer juridico anexo aos processo, revendo assim
todos os atos anteriores.

06/09/2021 - 17:58:00 Item 0065 - MULTIPORCESSADOR 7 EM 1 com motor de 650W Após pedido de reconsideração da Empresa Anjos e Anjos, a
administração após reanalise dos documentos decide por habilitar a
empresa, conforme parecer juridico anexo aos processo, revendo assim
todos os atos anteriores.

06/09/2021 - 17:58:10 Item 0063 - MESA PLÁSTICA QUADRADA EM POLIPROPILENO
BRANCA

Após pedido de reconsideração da Empresa Anjos e Anjos, a
administração após reanalise dos documentos decide por habilitar a
empresa, conforme parecer juridico anexo aos processo, revendo assim
todos os atos anteriores.

06/09/2021 - 17:58:25 Item 0059 - "MONITOR LED DE 19,5"", " Após pedido de reconsideração da Empresa Anjos e Anjos, a
administração após reanalise dos documentos decide por habilitar a
empresa, conforme parecer juridico anexo aos processo, revendo assim
todos os atos anteriores.

06/09/2021 - 17:58:35 Item 0058 - MONITOR LED DE 18 Após pedido de reconsideração da Empresa Anjos e Anjos, a
administração após reanalise dos documentos decide por habilitar a
empresa, conforme parecer juridico anexo aos processo, revendo assim
todos os atos anteriores.

06/09/2021 - 17:58:44 Item 0057 - MONITOR LED DE 17 Após pedido de reconsideração da Empresa Anjos e Anjos, a
administração após reanalise dos documentos decide por habilitar a
empresa, conforme parecer juridico anexo aos processo, revendo assim
todos os atos anteriores.

06/09/2021 - 17:58:53 Item 0053 - MICROCOMPUTADOR SERVIDOR COM DISCO SCSI,
DOIS PROCESSADOR CORE I5, SEM FONTE REDUNDANTE E SEM
UNIDADE DE FITA.

Após pedido de reconsideração da Empresa Anjos e Anjos, a
administração após reanalise dos documentos decide por habilitar a
empresa, conforme parecer juridico anexo aos processo, revendo assim
todos os atos anteriores.

06/09/2021 - 17:59:02 Item 0052 - LAVADOURA DE ALTA PRESSÃO Pressão de 1800 psi Após pedido de reconsideração da Empresa Anjos e Anjos, a
administração após reanalise dos documentos decide por habilitar a
empresa, conforme parecer juridico anexo aos processo, revendo assim
todos os atos anteriores.

06/09/2021 - 17:59:19 Item 0048 - LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL INOX 4L consumo??0,55
kw/h,volume do copo??4l,modelo??lq 8,0,voltagem??127v,potência
(w)551,62w,capacidade de produção??4l,rotações por
minuto?3400rpm,quantidade de velocidades1

Após pedido de reconsideração da Empresa Anjos e Anjos, a
administração após reanalise dos documentos decide por habilitar a
empresa, conforme parecer juridico anexo aos processo, revendo assim
todos os atos anteriores.

06/09/2021 - 17:59:35 Item 0046 - IMPRESSORA LASER COLORIDA COM VELOCIDADE DE
IMPRESSÃO DE 19 A 45 PPM E CAPACIDADE PARA IMPRIMIR EM
PAPEL ATÉ TAMANHO A3 (297 X 420 MM)

Após pedido de reconsideração da Empresa Anjos e Anjos, a
administração após reanalise dos documentos decide por habilitar a
empresa, conforme parecer juridico anexo aos processo, revendo assim
todos os atos anteriores.

06/09/2021 - 17:59:46 Item 0042 - FRITADEIRA ELÉTRICA 3,5L Acompanha cesto em arame
industrial estanhado para fritura, Termostato de 0 a 300º com
regulagem e com seletor alfanumérico, Resistência elétrica em tubo
inoxidável Consumo médio 2,5kwh no 127v Lâmpada piloto para indicar
quando esta ligada a resistência, Painel elétrico, Própria para pastel,
salgados e outros tipos de frituras, Linha industrial e residencial,
Medidas Altura 13,5cm, profundidade 15,5cm, diâmetro 33,5cm,
Potência em 220 v 1600W

Após pedido de reconsideração da Empresa Anjos e Anjos, a
administração após reanalise dos documentos decide por habilitar a
empresa, conforme parecer juridico anexo aos processo, revendo assim
todos os atos anteriores.

06/09/2021 - 17:59:55 Item 0045 - IMPRESSORA JATO DE TINTA COM VELOCIDADE DE
IMPRESSÃO DE ATÉ 19 PPM E CAPACIDADE PARA IMPRIMIR EM
PAPEL ATÉ TAMANHO OFÍCIO (216 X 356 MM)

Após pedido de reconsideração da Empresa Anjos e Anjos, a
administração após reanalise dos documentos decide por habilitar a
empresa, conforme parecer juridico anexo aos processo, revendo assim
todos os atos anteriores.

06/09/2021 - 18:00:16 Item 0041 - FREEZER HORIZONTAL DE 305 LTS 01 TAMPA, 110 V,
(LARGURA X ALTURA X PROFUNDIDADE) 940X823X730MM,
RODIZIOS FACILITAM A MOVIMENTAÇÃO DO PRODUTO,
PUXADORES ERGONÔMICOS, DRENO DE DEGELO FRONTAL
MAIOR PRATICIDADE NO DESCONGELAMENTO ÁGUA DO
DEGELO ESCOA PELO DRENO, FACILITANDO SEU
RECOLHIMENTO DUPLA FUNÇÃO FREEZER E CONSERVADOR
TAMPA BALENCEADA FECHADURA COM CHAVE AUTOEXPULSIVA
SEGURANÇA, PERMITE O TRAVAMENTO DO FREEZER COR
BRANCO

Após pedido de reconsideração da Empresa Anjos e Anjos, a
administração após reanalise dos documentos decide por habilitar a
empresa, conforme parecer juridico anexo aos processo, revendo assim
todos os atos anteriores.

06/09/2021 - 18:00:34 Item 0040 - FRIGOBAR 120L completo com prateleira inferior da porta
para garrafas de até 2,5 litros, pés niveladores frontais, porta latas com
capacidade para 10 latas e compartimentos que te ajudam a organizar

Após pedido de reconsideração da Empresa Anjos e Anjos, a
administração após reanalise dos documentos decide por habilitar a
empresa, conforme parecer juridico anexo aos processo, revendo assim
todos os atos anteriores.

06/09/2021 - 18:00:46 Item 0039 - FREEZER HORIZONTAL 02 PORTAS, 385 LTS DUPLA
AÇÃO BRANCO, 127W RODIZIOS FACILITAM A MOVIMENTAÇÃO
DO PRODUTO, PUXADORES ERGONÔMICOS, DRENO DE DEGELO
FRONTAL MAIOR PRATICIDADE NO DESCONGELAMENTO ÁGUA
DO DEGELO ESCOA PELO DRENO, FACILITANDO SEU
RECOLHIMENTO DUPLA FUNÇÃO FREEZER E CONSERVADOR
TAMPA BALENCEADA FECHADURA COM CHAVE AUTOEXPULSIVA
SEGURANÇA, PERMITE O TRAVAMENTO DO FREEZER COR
BRANCO

Após pedido de reconsideração da Empresa Anjos e Anjos, a
administração após reanalise dos documentos decide por habilitar a
empresa, conforme parecer juridico anexo aos processo, revendo assim
todos os atos anteriores.
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06/09/2021 - 18:01:01 Item 0038 - FORNO MICROONDAS 30 L,
(LARGURAXALTURAXPROFUNDIDADE) 539X300X420MM, COR
BRANCO, 110V OU 220V E NÃO É BIVOLT

Após pedido de reconsideração da Empresa Anjos e Anjos, a
administração após reanalise dos documentos decide por habilitar a
empresa, conforme parecer juridico anexo aos processo, revendo assim
todos os atos anteriores.

06/09/2021 - 18:01:10 Item 0035 - FOGÃO INDUSTRIAL 4 BOCAS S/ FORNO material??inox,
tipo de montagem??de coluna, quantidade de queimadores??4

Após pedido de reconsideração da Empresa Anjos e Anjos, a
administração após reanalise dos documentos decide por habilitar a
empresa, conforme parecer juridico anexo aos processo, revendo assim
todos os atos anteriores.

06/09/2021 - 18:01:19 Item 0034 - FOGÃO INDUSTRIAL 04 BOCAS C/FORNO PRETO,
CHAMA TRIPLA COM CONTROLE INDIVIDUAL DAS CHAMAS
INTERNAS E EXTERNAS, GRADES E QUEIMADORES DA MESA DE
FERRO FUNDIDO MAIOR RESISTÊNCIA PARA PANELAS PESADAS

Após pedido de reconsideração da Empresa Anjos e Anjos, a
administração após reanalise dos documentos decide por habilitar a
empresa, conforme parecer juridico anexo aos processo, revendo assim
todos os atos anteriores.

06/09/2021 - 18:01:27 Item 0033 - FOGÃO INDUSTRIAL 02 BOCAS C/ CHAMA TRIPLA COM
CONTROLE INDIVIDUAL DAS CHAMAS INTERNAS E
EXTERNAS,MAIOR RESISTÊNCIA PARA PANELAS PESADAS

Após pedido de reconsideração da Empresa Anjos e Anjos, a
administração após reanalise dos documentos decide por habilitar a
empresa, conforme parecer juridico anexo aos processo, revendo assim
todos os atos anteriores.

06/09/2021 - 18:01:36 Item 0032 - FOGÃO DOMÉSTICO, 04 BOCAS, MESA LISA EM AÇO,
COM GRELHAS INDIVIDUAIS, FORNO COM GRADE, DESLIZANTE,
127V, DIMENSÕES 760X580X884

Após pedido de reconsideração da Empresa Anjos e Anjos, a
administração após reanalise dos documentos decide por habilitar a
empresa, conforme parecer juridico anexo aos processo, revendo assim
todos os atos anteriores.

06/09/2021 - 18:18:06 Item 0029 - ESTANTE AÇO CONTENDO NO MINIMO 5
PRATELEIRAS CINZA PERFEITA PARA SER USADA EM CASA,
ESCRITÓRIO OU ESTABELECIMENTO COMERCIAL! TOTALMENTE
REGULÁVEL COMO TODA À LINHA DE PRODUTOS Á, QUE
APRESENTA VÁRIAS OPÇÕES DE TAMANHOS, MODELOS E
RESISTÊNCIA DE CARGA DESENVOLVIDA COM MATERIAL
RESISTENTE E ÓTIMO ACABAMENTO, MEDIDAS
APROXIMADAMENTE 198 cm x 92 cm x 30 cm

Após pedido de reconsideração da Empresa Anjos e Anjos, a
administração após reanalise dos documentos decide por habilitar a
empresa, conforme parecer juridico anexo aos processo, revendo assim
todos os atos anteriores.

06/09/2021 - 18:18:19 Item 0028 - "DESKTOP COM MONITOR LED 18"" INCLUSO, COM
PROCESSADOR I3 3330 3 0 GHZ, MEMÓRIA 8 GB DDR3 SDRAM ,
EXPANSÃO DA MEMÓRIA ATÉ 16 GB, DISCO RÍGIDO (HD) 1 TB
SERIAL ATA 7200 RPM, PORTAS USB FRONTAIS 2 (3 0), PORTAS
USB TRASEIRAS 4 (2 0), REDE 10/100/1000 PLACA DE VÍDEO
INTEGRADA, COM TECNOLOGIA NVIDIA® GEFORCE® GT 625 ATÉ
1 GB DE MEMÓRIA DEDICADA, PLACA DE SOM INTEGRADA, COM
ÁUDIO DE ALTA DEFINIÇÃO E RECURSOS DE SOM SURROUND
ATÉ 7 1 TECLADO SEM FIO, MOUSE SEM FIO , MEMÓRIA GRÁFICA
TOTAL DISPONÍVEL DE ATÉ 4095 MB CONFORME ALOCADA PELO
WINDOWS 8, UNIDADE ÓPTICA REPRODUTOR BLU RAY
SUPERMULTI, GRAVAÇÃO 16X MÁX DVD±R, 8X MÁX DVD±R DL, 8X
, 40X MÁX CD R, 24X MÁX CD RW, LEITURA 12X MÁX BD ROM, 16X
MÁX DVD ROM, 40X MÁX CD ROM, SLOTS DE EXPANSÃO, 3 PCI
EXPRESS X1 (TRÊS DISPONÍVEIS), 1 PCI EXPRESS X16
(OCUPADO), 1 SLOT DE MINISSOQUETE PCI E X1 (OCUPADO), 1
EXTERNO DE 5,25"" (OCUPADO),1 INTERNO DE 3,5"" (OCUPADO),
SOFTWARES INCLUSOS."

Após pedido de reconsideração da Empresa Anjos e Anjos, a
administração após reanalise dos documentos decide por habilitar a
empresa, conforme parecer juridico anexo aos processo, revendo assim
todos os atos anteriores.

06/09/2021 - 18:18:31 Item 0027 - "CAIXA AMPLIFICADA ATIVA (150 W), COM SISTEMA
BASS REFLEX DE 2 VIAS, WOOFER DE 15"", CORNETA COM
DRIVER DE TITANIO, POTENCIA DE 200W (RMS), COM DIVISOR DE
FREQUENCIA,, ALIMENTAÇÃO BI VOLT"

Após pedido de reconsideração da Empresa Anjos e Anjos, a
administração após reanalise dos documentos decide por habilitar a
empresa, conforme parecer juridico anexo aos processo, revendo assim
todos os atos anteriores.

06/09/2021 - 18:18:49 Item 0020 - BEBEDOURO INDUSTRIAL INOX 2 TORNEIRAS 102L
potência (w)330,2w voltagem??220vtipo??industrialcor??inox tipo de
carga??ponto de água quantidade de torneiras??2, capacidade máxima
de água??62,43l,usado em ??comercial temperaturas da água??natural
e gelada,temperatura mínima??10ºc,sistema de
refrigeração?compressor102l/h

Após pedido de reconsideração da Empresa Anjos e Anjos, a
administração após reanalise dos documentos decide por habilitar a
empresa, conforme parecer juridico anexo aos processo, revendo assim
todos os atos anteriores.

06/09/2021 - 18:19:00 Item 0014 - ARMÁRIO TIPO ROUPEIRO COM 16 PORTAS Armário
Roupeiro de aço para vestiario com 16 portas com venezianas para
ventilação Compartimentos de tamanhos médios independentes sem
divisórias internas Fechamento das portas Opcional com chave ou para
cadeado Dimensões40 cm x 123 cm x 198 cm

Após pedido de reconsideração da Empresa Anjos e Anjos, a
administração após reanalise dos documentos decide por habilitar a
empresa, conforme parecer juridico anexo aos processo, revendo assim
todos os atos anteriores.

06/09/2021 - 18:19:11 Item 0013 - ARMÁRIO BAIXO COM 4 PORTAS BALCAO
CONJUGADO FECHADO 4PORTAS em MDP 15mm , 1 prateleira
interna , todas as portas com chave Dimensões 74X180X40cm

Após pedido de reconsideração da Empresa Anjos e Anjos, a
administração após reanalise dos documentos decide por habilitar a
empresa, conforme parecer juridico anexo aos processo, revendo assim
todos os atos anteriores.

06/09/2021 - 18:19:20 Item 0012 - ARQUIVO VERTICAL COM 04 GAVETAS Após pedido de reconsideração da Empresa Anjos e Anjos, a
administração após reanalise dos documentos decide por habilitar a
empresa, conforme parecer juridico anexo aos processo, revendo assim
todos os atos anteriores.

06/09/2021 - 18:19:38 Item 0001 - APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO JANELA DE 10
000 BTUS, CICLO FRIO, 220V, COM CONTROLE REMOTO

Após pedido de reconsideração da Empresa Anjos e Anjos, a
administração após reanalise dos documentos decide por habilitar a
empresa, conforme parecer juridico anexo aos processo, revendo assim
todos os atos anteriores.

Homologações Revertidas
Data Item Justificativa

06/09/2021 - 17:50:57 Item 0115 - JARRA INOX 2,9L Kit para Suco C/ 2 Peças INOX Peças
totalmente feitas de aço inox, por isso não soltam nenhum resíduo nos
alimentos, Colher com bojo em formato simétrico e bordas
cuidadosamente arredondadas, proporcionando maior conforto no uso

Após pedido de reconsideração da Empresa Anjos e Anjos, a
administração após reanalise dos documentos decide por habilitar a
empresa, conforme parecer juridico anexo aos processo, revendo assim
todos os atos anteriores.

06/09/2021 - 17:51:07 Item 0114 - GARRAFA TÉRMICA INOX 12 L TIPO BOTIJÃO COM 2
TORNEIRAS possuindo 6,0 Litros em cada recipiente

Após pedido de reconsideração da Empresa Anjos e Anjos, a
administração após reanalise dos documentos decide por habilitar a
empresa, conforme parecer juridico anexo aos processo, revendo assim
todos os atos anteriores.
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06/09/2021 - 17:51:15 Item 0113 - GARRAFA TÉRMICA INOX 9,5 L TIPO BOTIJÃO COM 1
TORNEIRAS

Após pedido de reconsideração da Empresa Anjos e Anjos, a
administração após reanalise dos documentos decide por habilitar a
empresa, conforme parecer juridico anexo aos processo, revendo assim
todos os atos anteriores.

06/09/2021 - 17:51:26 Item 0112 - GARRAFA TÉRMICA INOX 2,5L líquido quente ou frio
Mantem o calor ou frio por mais de 24 horas Material do interior Aço
inoxidável , Materiais do exterior Aço inoxidável, Conserva líquido frio
por 24 h , Conserva líquido quente por 24 h Sistema de abertura da
tampa De válvula

Após pedido de reconsideração da Empresa Anjos e Anjos, a
administração após reanalise dos documentos decide por habilitar a
empresa, conforme parecer juridico anexo aos processo, revendo assim
todos os atos anteriores.

06/09/2021 - 17:51:47 Item 0106 - ESPUMADEIRA Após pedido de reconsideração da Empresa Anjos e Anjos, a
administração após reanalise dos documentos decide por habilitar a
empresa, conforme parecer juridico anexo aos processo, revendo assim
todos os atos anteriores.

06/09/2021 - 17:52:24 Item 0100 - ASSADEITA RETANGULAR C/ ALÇA 60x40 Cm EM
ALUMINIO

Após pedido de reconsideração da Empresa Anjos e Anjos, a
administração após reanalise dos documentos decide por habilitar a
empresa, conforme parecer juridico anexo aos processo, revendo assim
todos os atos anteriores.

06/09/2021 - 17:52:32 Item 0097 - Assadeira Redonda Alta 40 Cm 11,3 L Após pedido de reconsideração da Empresa Anjos e Anjos, a
administração após reanalise dos documentos decide por habilitar a
empresa, conforme parecer juridico anexo aos processo, revendo assim
todos os atos anteriores.

06/09/2021 - 17:52:43 Item 0096 - ASSADEIRA REDONDA 50 CM EM ALUMINIO Após pedido de reconsideração da Empresa Anjos e Anjos, a
administração após reanalise dos documentos decide por habilitar a
empresa, conforme parecer juridico anexo aos processo, revendo assim
todos os atos anteriores.

06/09/2021 - 17:52:52 Item 0095 - ASSADEIRA REDONDA 40 CM EM ALUMINIO Após pedido de reconsideração da Empresa Anjos e Anjos, a
administração após reanalise dos documentos decide por habilitar a
empresa, conforme parecer juridico anexo aos processo, revendo assim
todos os atos anteriores.

06/09/2021 - 17:53:10 Item 0094 - ASSADEIRA REDONDA 30 CM EM ALUMINIO
(Comprimento x Largura x Altura) 30 x 30 x 6 cm 2,5 L

Após pedido de reconsideração da Empresa Anjos e Anjos, a
administração após reanalise dos documentos decide por habilitar a
empresa, conforme parecer juridico anexo aos processo, revendo assim
todos os atos anteriores.

06/09/2021 - 17:53:30 Item 0090 - Escorredor Grande De Macarrão Aluminio 25L MEDIDAS
APROXIMADAMENTE Altura 24 cm, Diâmetro 50 cm Espessura 1,20
mmCapacidade 25 Litro

Após pedido de reconsideração da Empresa Anjos e Anjos, a
administração após reanalise dos documentos decide por habilitar a
empresa, conforme parecer juridico anexo aos processo, revendo assim
todos os atos anteriores.

06/09/2021 - 17:53:39 Item 0089 - Escorredor Industrial P/ Arroz, Macarrão E Afins (5 Litros)
MEDIDAS APROXIMADAMENTE Diâmetro da boca 30,0 cm,ltura 16,5
cm,Diâmetro da base 18,5 cm, Capacidade 5,00 L,Peso vazio 0,50 Kg

Após pedido de reconsideração da Empresa Anjos e Anjos, a
administração após reanalise dos documentos decide por habilitar a
empresa, conforme parecer juridico anexo aos processo, revendo assim
todos os atos anteriores.

06/09/2021 - 17:53:48 Item 0086 - PANELA TIPO CAÇAROLA Alumínio 100 litros Após pedido de reconsideração da Empresa Anjos e Anjos, a
administração após reanalise dos documentos decide por habilitar a
empresa, conforme parecer juridico anexo aos processo, revendo assim
todos os atos anteriores.

06/09/2021 - 17:56:28 Item 0080 - PANELA DE PRESSÃO INDUSTRIAL 20L com 4 sistemas
de segurança para sua completa tranquilidade no processo de
cozimento do alimento, além do fechamento externo Também vale
ressaltar as alças em baquelite que não aquecem

Após pedido de reconsideração da Empresa Anjos e Anjos, a
administração após reanalise dos documentos decide por habilitar a
empresa, conforme parecer juridico anexo aos processo, revendo assim
todos os atos anteriores.

06/09/2021 - 17:56:39 Item 0077 - "TELA DE PROJEÇÃO RETRATIL Polegadas 100"" (4 3) e
92"" (16 9),Formato 4 3 (100"") e 16 9 (92"") ,Cor das bordas Preta Cor
do produto Branca,Voltagem 110V,Consumo (em funcionamento) 25W
(poderá utilizar um conversor simples para 220V) Acompanha controle
remoto com fio e sem fio ,Cor da área de projeção Branca ,Tecido Matte
White (verso preto) Medidas da área de projeção 203 (C) x 152 (A) cm
,Medidas do produto 225 (C) x 8 (A) x 7,8 (L) cm,Medidas da caixa 230
(C) x 12 (A) x 13,5 (L) cm ,Peso do produto 7 Kg, Peso da embalagem
7,8 Kgs ,Garantia 1 ano"

Após pedido de reconsideração da Empresa Anjos e Anjos, a
administração após reanalise dos documentos decide por habilitar a
empresa, conforme parecer juridico anexo aos processo, revendo assim
todos os atos anteriores.

06/09/2021 - 17:56:49 Item 0076 - SCANNER DE MESA, RESOLUÇÃO DE DIGITALIZAÇÃO
POR HARDWARE ATÉ 1200 X 1200 DPI, RESOLUÇÃO DE
DIGITALIZAÇÃO ÓPTICA ATÉ 1200 DPI, PROFUNDIDADE DE BITS
48 BITS, DIGITALIZAÇÃO TAMANHO MÁXIMO DE DIGITALIZAÇÃO
216 X 297 MM, TIPO DE DIGITALIZAÇÃO DE MESA NÍVEIS ESCALA
DE CINZA 256 NÍVEIS DE CINZA DIGITALIZAÇÃO EM CORES SIM
MODO DE VISUALIZAÇÃO PRÉVIA ATÉ 10 SEGUNDOS,
CONECTIVIDADE, CONECTIVIDADE PADRÃO USB, PORTAS E/S
EXTERNAS 1 USB

Após pedido de reconsideração da Empresa Anjos e Anjos, a
administração após reanalise dos documentos decide por habilitar a
empresa, conforme parecer juridico anexo aos processo, revendo assim
todos os atos anteriores.

06/09/2021 - 17:56:59 Item 0074 - ROÇADEIRA PROFISSONAL Cilindrada 63 cc Tempos do
motor2

Após pedido de reconsideração da Empresa Anjos e Anjos, a
administração após reanalise dos documentos decide por habilitar a
empresa, conforme parecer juridico anexo aos processo, revendo assim
todos os atos anteriores.

06/09/2021 - 17:57:21 Item 0070 - NOTEBOOK, PROCESSADOR NO MINIMO INTEL CORE
I3

Após pedido de reconsideração da Empresa Anjos e Anjos, a
administração após reanalise dos documentos decide por habilitar a
empresa, conforme parecer juridico anexo aos processo, revendo assim
todos os atos anteriores.

06/09/2021 - 17:57:30 Item 0069 - NOBREAK DE 700 VA Após pedido de reconsideração da Empresa Anjos e Anjos, a
administração após reanalise dos documentos decide por habilitar a
empresa, conforme parecer juridico anexo aos processo, revendo assim
todos os atos anteriores.

06/09/2021 - 17:57:39 Item 0068 - NOBREAK DE 600 VA Após pedido de reconsideração da Empresa Anjos e Anjos, a
administração após reanalise dos documentos decide por habilitar a
empresa, conforme parecer juridico anexo aos processo, revendo assim
todos os atos anteriores.

06/09/2021 - 17:57:47 Item 0067 - NOBREAK DE 1400KVA Após pedido de reconsideração da Empresa Anjos e Anjos, a
administração após reanalise dos documentos decide por habilitar a
empresa, conforme parecer juridico anexo aos processo, revendo assim
todos os atos anteriores.
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06/09/2021 - 17:58:00 Item 0065 - MULTIPORCESSADOR 7 EM 1 com motor de 650W Após pedido de reconsideração da Empresa Anjos e Anjos, a
administração após reanalise dos documentos decide por habilitar a
empresa, conforme parecer juridico anexo aos processo, revendo assim
todos os atos anteriores.

06/09/2021 - 17:58:10 Item 0063 - MESA PLÁSTICA QUADRADA EM POLIPROPILENO
BRANCA

Após pedido de reconsideração da Empresa Anjos e Anjos, a
administração após reanalise dos documentos decide por habilitar a
empresa, conforme parecer juridico anexo aos processo, revendo assim
todos os atos anteriores.

06/09/2021 - 17:58:25 Item 0059 - "MONITOR LED DE 19,5"", " Após pedido de reconsideração da Empresa Anjos e Anjos, a
administração após reanalise dos documentos decide por habilitar a
empresa, conforme parecer juridico anexo aos processo, revendo assim
todos os atos anteriores.

06/09/2021 - 17:58:35 Item 0058 - MONITOR LED DE 18 Após pedido de reconsideração da Empresa Anjos e Anjos, a
administração após reanalise dos documentos decide por habilitar a
empresa, conforme parecer juridico anexo aos processo, revendo assim
todos os atos anteriores.

06/09/2021 - 17:58:44 Item 0057 - MONITOR LED DE 17 Após pedido de reconsideração da Empresa Anjos e Anjos, a
administração após reanalise dos documentos decide por habilitar a
empresa, conforme parecer juridico anexo aos processo, revendo assim
todos os atos anteriores.

06/09/2021 - 17:58:53 Item 0053 - MICROCOMPUTADOR SERVIDOR COM DISCO SCSI,
DOIS PROCESSADOR CORE I5, SEM FONTE REDUNDANTE E SEM
UNIDADE DE FITA.

Após pedido de reconsideração da Empresa Anjos e Anjos, a
administração após reanalise dos documentos decide por habilitar a
empresa, conforme parecer juridico anexo aos processo, revendo assim
todos os atos anteriores.

06/09/2021 - 17:59:02 Item 0052 - LAVADOURA DE ALTA PRESSÃO Pressão de 1800 psi Após pedido de reconsideração da Empresa Anjos e Anjos, a
administração após reanalise dos documentos decide por habilitar a
empresa, conforme parecer juridico anexo aos processo, revendo assim
todos os atos anteriores.

06/09/2021 - 17:59:19 Item 0048 - LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL INOX 4L consumo??0,55
kw/h,volume do copo??4l,modelo??lq 8,0,voltagem??127v,potência
(w)551,62w,capacidade de produção??4l,rotações por
minuto?3400rpm,quantidade de velocidades1

Após pedido de reconsideração da Empresa Anjos e Anjos, a
administração após reanalise dos documentos decide por habilitar a
empresa, conforme parecer juridico anexo aos processo, revendo assim
todos os atos anteriores.

06/09/2021 - 17:59:35 Item 0046 - IMPRESSORA LASER COLORIDA COM VELOCIDADE DE
IMPRESSÃO DE 19 A 45 PPM E CAPACIDADE PARA IMPRIMIR EM
PAPEL ATÉ TAMANHO A3 (297 X 420 MM)

Após pedido de reconsideração da Empresa Anjos e Anjos, a
administração após reanalise dos documentos decide por habilitar a
empresa, conforme parecer juridico anexo aos processo, revendo assim
todos os atos anteriores.

06/09/2021 - 17:59:46 Item 0042 - FRITADEIRA ELÉTRICA 3,5L Acompanha cesto em arame
industrial estanhado para fritura, Termostato de 0 a 300º com
regulagem e com seletor alfanumérico, Resistência elétrica em tubo
inoxidável Consumo médio 2,5kwh no 127v Lâmpada piloto para indicar
quando esta ligada a resistência, Painel elétrico, Própria para pastel,
salgados e outros tipos de frituras, Linha industrial e residencial,
Medidas Altura 13,5cm, profundidade 15,5cm, diâmetro 33,5cm,
Potência em 220 v 1600W

Após pedido de reconsideração da Empresa Anjos e Anjos, a
administração após reanalise dos documentos decide por habilitar a
empresa, conforme parecer juridico anexo aos processo, revendo assim
todos os atos anteriores.

06/09/2021 - 17:59:55 Item 0045 - IMPRESSORA JATO DE TINTA COM VELOCIDADE DE
IMPRESSÃO DE ATÉ 19 PPM E CAPACIDADE PARA IMPRIMIR EM
PAPEL ATÉ TAMANHO OFÍCIO (216 X 356 MM)

Após pedido de reconsideração da Empresa Anjos e Anjos, a
administração após reanalise dos documentos decide por habilitar a
empresa, conforme parecer juridico anexo aos processo, revendo assim
todos os atos anteriores.

06/09/2021 - 18:00:16 Item 0041 - FREEZER HORIZONTAL DE 305 LTS 01 TAMPA, 110 V,
(LARGURA X ALTURA X PROFUNDIDADE) 940X823X730MM,
RODIZIOS FACILITAM A MOVIMENTAÇÃO DO PRODUTO,
PUXADORES ERGONÔMICOS, DRENO DE DEGELO FRONTAL
MAIOR PRATICIDADE NO DESCONGELAMENTO ÁGUA DO
DEGELO ESCOA PELO DRENO, FACILITANDO SEU
RECOLHIMENTO DUPLA FUNÇÃO FREEZER E CONSERVADOR
TAMPA BALENCEADA FECHADURA COM CHAVE AUTOEXPULSIVA
SEGURANÇA, PERMITE O TRAVAMENTO DO FREEZER COR
BRANCO

Após pedido de reconsideração da Empresa Anjos e Anjos, a
administração após reanalise dos documentos decide por habilitar a
empresa, conforme parecer juridico anexo aos processo, revendo assim
todos os atos anteriores.

06/09/2021 - 18:00:34 Item 0040 - FRIGOBAR 120L completo com prateleira inferior da porta
para garrafas de até 2,5 litros, pés niveladores frontais, porta latas com
capacidade para 10 latas e compartimentos que te ajudam a organizar

Após pedido de reconsideração da Empresa Anjos e Anjos, a
administração após reanalise dos documentos decide por habilitar a
empresa, conforme parecer juridico anexo aos processo, revendo assim
todos os atos anteriores.

06/09/2021 - 18:00:46 Item 0039 - FREEZER HORIZONTAL 02 PORTAS, 385 LTS DUPLA
AÇÃO BRANCO, 127W RODIZIOS FACILITAM A MOVIMENTAÇÃO
DO PRODUTO, PUXADORES ERGONÔMICOS, DRENO DE DEGELO
FRONTAL MAIOR PRATICIDADE NO DESCONGELAMENTO ÁGUA
DO DEGELO ESCOA PELO DRENO, FACILITANDO SEU
RECOLHIMENTO DUPLA FUNÇÃO FREEZER E CONSERVADOR
TAMPA BALENCEADA FECHADURA COM CHAVE AUTOEXPULSIVA
SEGURANÇA, PERMITE O TRAVAMENTO DO FREEZER COR
BRANCO

Após pedido de reconsideração da Empresa Anjos e Anjos, a
administração após reanalise dos documentos decide por habilitar a
empresa, conforme parecer juridico anexo aos processo, revendo assim
todos os atos anteriores.

06/09/2021 - 18:01:01 Item 0038 - FORNO MICROONDAS 30 L,
(LARGURAXALTURAXPROFUNDIDADE) 539X300X420MM, COR
BRANCO, 110V OU 220V E NÃO É BIVOLT

Após pedido de reconsideração da Empresa Anjos e Anjos, a
administração após reanalise dos documentos decide por habilitar a
empresa, conforme parecer juridico anexo aos processo, revendo assim
todos os atos anteriores.

06/09/2021 - 18:01:10 Item 0035 - FOGÃO INDUSTRIAL 4 BOCAS S/ FORNO material??inox,
tipo de montagem??de coluna, quantidade de queimadores??4

Após pedido de reconsideração da Empresa Anjos e Anjos, a
administração após reanalise dos documentos decide por habilitar a
empresa, conforme parecer juridico anexo aos processo, revendo assim
todos os atos anteriores.

06/09/2021 - 18:01:19 Item 0034 - FOGÃO INDUSTRIAL 04 BOCAS C/FORNO PRETO,
CHAMA TRIPLA COM CONTROLE INDIVIDUAL DAS CHAMAS
INTERNAS E EXTERNAS, GRADES E QUEIMADORES DA MESA DE
FERRO FUNDIDO MAIOR RESISTÊNCIA PARA PANELAS PESADAS

Após pedido de reconsideração da Empresa Anjos e Anjos, a
administração após reanalise dos documentos decide por habilitar a
empresa, conforme parecer juridico anexo aos processo, revendo assim
todos os atos anteriores.

06/09/2021 - 18:01:27 Item 0033 - FOGÃO INDUSTRIAL 02 BOCAS C/ CHAMA TRIPLA COM
CONTROLE INDIVIDUAL DAS CHAMAS INTERNAS E
EXTERNAS,MAIOR RESISTÊNCIA PARA PANELAS PESADAS

Após pedido de reconsideração da Empresa Anjos e Anjos, a
administração após reanalise dos documentos decide por habilitar a
empresa, conforme parecer juridico anexo aos processo, revendo assim
todos os atos anteriores.
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06/09/2021 - 18:01:36 Item 0032 - FOGÃO DOMÉSTICO, 04 BOCAS, MESA LISA EM AÇO,
COM GRELHAS INDIVIDUAIS, FORNO COM GRADE, DESLIZANTE,
127V, DIMENSÕES 760X580X884

Após pedido de reconsideração da Empresa Anjos e Anjos, a
administração após reanalise dos documentos decide por habilitar a
empresa, conforme parecer juridico anexo aos processo, revendo assim
todos os atos anteriores.

06/09/2021 - 18:18:06 Item 0029 - ESTANTE AÇO CONTENDO NO MINIMO 5
PRATELEIRAS CINZA PERFEITA PARA SER USADA EM CASA,
ESCRITÓRIO OU ESTABELECIMENTO COMERCIAL! TOTALMENTE
REGULÁVEL COMO TODA À LINHA DE PRODUTOS Á, QUE
APRESENTA VÁRIAS OPÇÕES DE TAMANHOS, MODELOS E
RESISTÊNCIA DE CARGA DESENVOLVIDA COM MATERIAL
RESISTENTE E ÓTIMO ACABAMENTO, MEDIDAS
APROXIMADAMENTE 198 cm x 92 cm x 30 cm

Após pedido de reconsideração da Empresa Anjos e Anjos, a
administração após reanalise dos documentos decide por habilitar a
empresa, conforme parecer juridico anexo aos processo, revendo assim
todos os atos anteriores.

06/09/2021 - 18:18:19 Item 0028 - "DESKTOP COM MONITOR LED 18"" INCLUSO, COM
PROCESSADOR I3 3330 3 0 GHZ, MEMÓRIA 8 GB DDR3 SDRAM ,
EXPANSÃO DA MEMÓRIA ATÉ 16 GB, DISCO RÍGIDO (HD) 1 TB
SERIAL ATA 7200 RPM, PORTAS USB FRONTAIS 2 (3 0), PORTAS
USB TRASEIRAS 4 (2 0), REDE 10/100/1000 PLACA DE VÍDEO
INTEGRADA, COM TECNOLOGIA NVIDIA® GEFORCE® GT 625 ATÉ
1 GB DE MEMÓRIA DEDICADA, PLACA DE SOM INTEGRADA, COM
ÁUDIO DE ALTA DEFINIÇÃO E RECURSOS DE SOM SURROUND
ATÉ 7 1 TECLADO SEM FIO, MOUSE SEM FIO , MEMÓRIA GRÁFICA
TOTAL DISPONÍVEL DE ATÉ 4095 MB CONFORME ALOCADA PELO
WINDOWS 8, UNIDADE ÓPTICA REPRODUTOR BLU RAY
SUPERMULTI, GRAVAÇÃO 16X MÁX DVD±R, 8X MÁX DVD±R DL, 8X
, 40X MÁX CD R, 24X MÁX CD RW, LEITURA 12X MÁX BD ROM, 16X
MÁX DVD ROM, 40X MÁX CD ROM, SLOTS DE EXPANSÃO, 3 PCI
EXPRESS X1 (TRÊS DISPONÍVEIS), 1 PCI EXPRESS X16
(OCUPADO), 1 SLOT DE MINISSOQUETE PCI E X1 (OCUPADO), 1
EXTERNO DE 5,25"" (OCUPADO),1 INTERNO DE 3,5"" (OCUPADO),
SOFTWARES INCLUSOS."

Após pedido de reconsideração da Empresa Anjos e Anjos, a
administração após reanalise dos documentos decide por habilitar a
empresa, conforme parecer juridico anexo aos processo, revendo assim
todos os atos anteriores.

06/09/2021 - 18:18:31 Item 0027 - "CAIXA AMPLIFICADA ATIVA (150 W), COM SISTEMA
BASS REFLEX DE 2 VIAS, WOOFER DE 15"", CORNETA COM
DRIVER DE TITANIO, POTENCIA DE 200W (RMS), COM DIVISOR DE
FREQUENCIA,, ALIMENTAÇÃO BI VOLT"

Após pedido de reconsideração da Empresa Anjos e Anjos, a
administração após reanalise dos documentos decide por habilitar a
empresa, conforme parecer juridico anexo aos processo, revendo assim
todos os atos anteriores.

06/09/2021 - 18:18:49 Item 0020 - BEBEDOURO INDUSTRIAL INOX 2 TORNEIRAS 102L
potência (w)330,2w voltagem??220vtipo??industrialcor??inox tipo de
carga??ponto de água quantidade de torneiras??2, capacidade máxima
de água??62,43l,usado em ??comercial temperaturas da água??natural
e gelada,temperatura mínima??10ºc,sistema de
refrigeração?compressor102l/h

Após pedido de reconsideração da Empresa Anjos e Anjos, a
administração após reanalise dos documentos decide por habilitar a
empresa, conforme parecer juridico anexo aos processo, revendo assim
todos os atos anteriores.

06/09/2021 - 18:19:00 Item 0014 - ARMÁRIO TIPO ROUPEIRO COM 16 PORTAS Armário
Roupeiro de aço para vestiario com 16 portas com venezianas para
ventilação Compartimentos de tamanhos médios independentes sem
divisórias internas Fechamento das portas Opcional com chave ou para
cadeado Dimensões40 cm x 123 cm x 198 cm

Após pedido de reconsideração da Empresa Anjos e Anjos, a
administração após reanalise dos documentos decide por habilitar a
empresa, conforme parecer juridico anexo aos processo, revendo assim
todos os atos anteriores.

06/09/2021 - 18:19:11 Item 0013 - ARMÁRIO BAIXO COM 4 PORTAS BALCAO
CONJUGADO FECHADO 4PORTAS em MDP 15mm , 1 prateleira
interna , todas as portas com chave Dimensões 74X180X40cm

Após pedido de reconsideração da Empresa Anjos e Anjos, a
administração após reanalise dos documentos decide por habilitar a
empresa, conforme parecer juridico anexo aos processo, revendo assim
todos os atos anteriores.

06/09/2021 - 18:19:20 Item 0012 - ARQUIVO VERTICAL COM 04 GAVETAS Após pedido de reconsideração da Empresa Anjos e Anjos, a
administração após reanalise dos documentos decide por habilitar a
empresa, conforme parecer juridico anexo aos processo, revendo assim
todos os atos anteriores.

06/09/2021 - 18:19:38 Item 0001 - APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO JANELA DE 10
000 BTUS, CICLO FRIO, 220V, COM CONTROLE REMOTO

Após pedido de reconsideração da Empresa Anjos e Anjos, a
administração após reanalise dos documentos decide por habilitar a
empresa, conforme parecer juridico anexo aos processo, revendo assim
todos os atos anteriores.

Chat
Data Apelido Frase

01/07/2021 - 09:32:42 Sistema O processo está em fase de análise das propostas

01/07/2021 - 09:54:38 Sistema As propostas foram analisadas e o processo foi aberto

01/07/2021 - 09:54:39 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.

01/07/2021 - 09:54:39 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.

01/07/2021 - 09:55:04 Sistema O item 0001 foi aberto pelo pregoeiro.

01/07/2021 - 09:55:04 Sistema O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

01/07/2021 - 09:55:06 Sistema O item 0002 foi aberto pelo pregoeiro.

01/07/2021 - 09:55:06 Sistema O item 0002 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

01/07/2021 - 09:55:07 Sistema O item 0003 foi aberto pelo pregoeiro.

01/07/2021 - 09:55:07 Sistema O item 0003 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

01/07/2021 - 09:55:09 Sistema O item 0004 foi aberto pelo pregoeiro.

01/07/2021 - 09:55:09 Sistema O item 0004 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

01/07/2021 - 09:55:13 Sistema O item 0005 foi aberto pelo pregoeiro.

01/07/2021 - 09:55:13 Sistema O item 0005 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

01/07/2021 - 09:55:14 Sistema O item 0006 foi aberto pelo pregoeiro.
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01/07/2021 - 09:55:14 Sistema O item 0006 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

01/07/2021 - 09:55:15 Sistema O item 0007 foi aberto pelo pregoeiro.

01/07/2021 - 09:55:15 Sistema O item 0007 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

01/07/2021 - 09:55:21 Sistema O item 0008 foi aberto pelo pregoeiro.

01/07/2021 - 09:55:21 Sistema O item 0008 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

01/07/2021 - 09:55:23 Sistema O item 0009 foi aberto pelo pregoeiro.

01/07/2021 - 09:55:23 Sistema O item 0009 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

01/07/2021 - 09:55:25 Sistema O item 0010 foi aberto pelo pregoeiro.

01/07/2021 - 09:55:25 Sistema O item 0010 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

01/07/2021 - 09:56:57 Sistema Foi solicitado o cancelamento do lance de R$ 1.826,90 para o item 0001 pelo fornecedor responsável pelo
seu registro.

01/07/2021 - 09:58:51 Sistema O pedido de cancelamento do lance de R$ 1.826,90 para o item 0001 foi aprovado pelo pregoeiro.

01/07/2021 - 10:05:44 Sistema O item 0001 foi encerrado.

01/07/2021 - 10:09:32 Sistema O item 0003 foi encerrado.

01/07/2021 - 10:09:32 Sistema O item 0006 foi encerrado.

01/07/2021 - 10:13:53 Sistema O item 0005 foi encerrado.

01/07/2021 - 10:13:53 Sistema O item 0010 foi encerrado.

01/07/2021 - 10:14:20 Sistema O item 0004 foi encerrado.

01/07/2021 - 10:15:34 Sistema Foi solicitado o cancelamento do lance de R$ 550,00 para o item 0009 pelo fornecedor responsável pelo seu
registro.

01/07/2021 - 10:16:08 Sistema O pedido de cancelamento do lance de R$ 550,00 para o item 0009 foi aprovado pelo pregoeiro.

01/07/2021 - 10:34:07 Sistema O item 0002 foi encerrado.

01/07/2021 - 10:36:07 Sistema O item 0009 foi encerrado.

01/07/2021 - 10:40:34 Sistema O item 0007 foi encerrado.

01/07/2021 - 10:40:34 Sistema O item 0008 foi encerrado.

01/07/2021 - 10:41:03 Sistema O item 0011 foi aberto pelo pregoeiro.

01/07/2021 - 10:41:03 Sistema O item 0011 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

01/07/2021 - 10:41:05 Sistema O item 0012 foi aberto pelo pregoeiro.

01/07/2021 - 10:41:05 Sistema O item 0012 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

01/07/2021 - 10:41:06 Sistema O item 0013 foi aberto pelo pregoeiro.

01/07/2021 - 10:41:06 Sistema O item 0013 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

01/07/2021 - 10:41:08 Sistema O item 0014 foi aberto pelo pregoeiro.

01/07/2021 - 10:41:08 Sistema O item 0014 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

01/07/2021 - 10:41:09 Sistema O item 0015 foi aberto pelo pregoeiro.

01/07/2021 - 10:41:09 Sistema O item 0015 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

01/07/2021 - 10:41:11 Sistema O item 0016 foi aberto pelo pregoeiro.

01/07/2021 - 10:41:11 Sistema O item 0016 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

01/07/2021 - 10:41:17 Sistema O item 0017 foi aberto pelo pregoeiro.

01/07/2021 - 10:41:17 Sistema O item 0017 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

01/07/2021 - 10:41:18 Sistema O item 0018 foi aberto pelo pregoeiro.

01/07/2021 - 10:41:18 Sistema O item 0018 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

01/07/2021 - 10:41:22 Sistema O item 0019 foi aberto pelo pregoeiro.

01/07/2021 - 10:41:22 Sistema O item 0019 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

01/07/2021 - 10:41:23 Sistema O item 0020 foi aberto pelo pregoeiro.

01/07/2021 - 10:41:23 Sistema O item 0020 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

01/07/2021 - 10:41:40 Sistema O item 0021 foi aberto pelo pregoeiro.

01/07/2021 - 10:41:40 Sistema O item 0021 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

01/07/2021 - 10:41:41 Sistema O item 0022 foi aberto pelo pregoeiro.

01/07/2021 - 10:41:41 Sistema O item 0022 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

01/07/2021 - 10:41:43 Sistema O item 0023 foi aberto pelo pregoeiro.

01/07/2021 - 10:41:43 Sistema O item 0023 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

01/07/2021 - 10:41:48 Sistema O item 0025 foi aberto pelo pregoeiro.

01/07/2021 - 10:41:48 Sistema O item 0025 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

01/07/2021 - 10:41:50 Sistema O item 0026 foi aberto pelo pregoeiro.

01/07/2021 - 10:41:50 Sistema O item 0026 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

01/07/2021 - 10:41:52 Sistema O item 0024 foi aberto pelo pregoeiro.

01/07/2021 - 10:41:52 Sistema O item 0024 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

01/07/2021 - 10:41:53 Sistema O item 0027 foi aberto pelo pregoeiro.
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01/07/2021 - 10:41:53 Sistema O item 0027 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

01/07/2021 - 10:41:57 Sistema O item 0028 foi aberto pelo pregoeiro.

01/07/2021 - 10:41:57 Sistema O item 0028 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

01/07/2021 - 10:41:57 Sistema O item 0029 foi aberto pelo pregoeiro.

01/07/2021 - 10:41:57 Sistema O item 0029 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

01/07/2021 - 10:41:59 Sistema O item 0030 foi aberto pelo pregoeiro.

01/07/2021 - 10:41:59 Sistema O item 0030 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

01/07/2021 - 10:42:17 Sistema O item 0031 foi aberto pelo pregoeiro.

01/07/2021 - 10:42:17 Sistema O item 0031 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

01/07/2021 - 10:42:19 Sistema O item 0032 foi aberto pelo pregoeiro.

01/07/2021 - 10:42:19 Sistema O item 0032 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

01/07/2021 - 10:42:21 Sistema O item 0033 foi aberto pelo pregoeiro.

01/07/2021 - 10:42:21 Sistema O item 0033 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

01/07/2021 - 10:42:22 Sistema O item 0034 foi aberto pelo pregoeiro.

01/07/2021 - 10:42:22 Sistema O item 0034 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

01/07/2021 - 10:42:24 Sistema O item 0035 foi aberto pelo pregoeiro.

01/07/2021 - 10:42:24 Sistema O item 0035 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

01/07/2021 - 10:42:25 Sistema O item 0036 foi aberto pelo pregoeiro.

01/07/2021 - 10:42:25 Sistema O item 0036 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

01/07/2021 - 10:42:28 Sistema O item 0037 foi aberto pelo pregoeiro.

01/07/2021 - 10:42:28 Sistema O item 0037 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

01/07/2021 - 10:42:30 Sistema O item 0038 foi aberto pelo pregoeiro.

01/07/2021 - 10:42:30 Sistema O item 0038 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

01/07/2021 - 10:42:31 Sistema O item 0039 foi aberto pelo pregoeiro.

01/07/2021 - 10:42:31 Sistema O item 0039 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

01/07/2021 - 10:42:33 Sistema O item 0040 foi aberto pelo pregoeiro.

01/07/2021 - 10:42:33 Sistema O item 0040 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

01/07/2021 - 10:51:09 Sistema O item 0011 foi encerrado.

01/07/2021 - 10:51:09 Sistema O item 0012 foi encerrado.

01/07/2021 - 10:51:09 Sistema O item 0014 foi encerrado.

01/07/2021 - 10:51:09 Sistema O item 0015 foi encerrado.

01/07/2021 - 10:51:24 Sistema O item 0019 foi encerrado.

01/07/2021 - 10:51:43 Sistema O item 0022 foi encerrado.

01/07/2021 - 10:51:43 Sistema O item 0023 foi encerrado.

01/07/2021 - 10:51:49 Sistema O item 0021 foi encerrado.

01/07/2021 - 10:52:00 Sistema O item 0024 foi encerrado.

01/07/2021 - 10:52:00 Sistema O item 0026 foi encerrado.

01/07/2021 - 10:52:00 Sistema O item 0027 foi encerrado.

01/07/2021 - 10:52:00 Sistema O item 0028 foi encerrado.

01/07/2021 - 10:52:00 Sistema O item 0029 foi encerrado.

01/07/2021 - 10:52:08 Sistema O item 0030 foi encerrado.

01/07/2021 - 10:52:13 Sistema O item 0020 foi encerrado.

01/07/2021 - 10:52:19 Sistema O item 0031 foi encerrado.

01/07/2021 - 10:52:19 Sistema O item 0032 foi encerrado.

01/07/2021 - 10:52:26 Sistema O item 0034 foi encerrado.

01/07/2021 - 10:52:26 Sistema O item 0035 foi encerrado.

01/07/2021 - 10:52:35 Sistema O item 0038 foi encerrado.

01/07/2021 - 10:52:35 Sistema O item 0039 foi encerrado.

01/07/2021 - 10:52:35 Sistema O item 0040 foi encerrado.

01/07/2021 - 10:52:43 Sistema O item 0033 foi encerrado.

01/07/2021 - 10:53:34 Sistema O item 0036 foi encerrado.

01/07/2021 - 10:54:11 Sistema O item 0016 foi encerrado.

01/07/2021 - 10:57:52 Sistema O item 0025 foi encerrado.

01/07/2021 - 10:58:57 Sistema O item 0017 foi encerrado.

01/07/2021 - 11:03:24 Sistema O item 0013 foi encerrado.

01/07/2021 - 11:06:56 Sistema O item 0037 foi encerrado.

01/07/2021 - 11:28:13 Sistema O item 0018 foi encerrado.
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01/07/2021 - 11:28:59 Sistema O item 0041 foi aberto pelo pregoeiro.

01/07/2021 - 11:28:59 Sistema O item 0041 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

01/07/2021 - 11:29:01 Sistema O item 0042 foi aberto pelo pregoeiro.

01/07/2021 - 11:29:01 Sistema O item 0042 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

01/07/2021 - 11:29:02 Sistema O item 0043 foi aberto pelo pregoeiro.

01/07/2021 - 11:29:02 Sistema O item 0043 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

01/07/2021 - 11:29:04 Sistema O item 0044 foi aberto pelo pregoeiro.

01/07/2021 - 11:29:04 Sistema O item 0044 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

01/07/2021 - 11:29:06 Sistema O item 0045 foi aberto pelo pregoeiro.

01/07/2021 - 11:29:06 Sistema O item 0045 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

01/07/2021 - 11:29:07 Sistema O item 0046 foi aberto pelo pregoeiro.

01/07/2021 - 11:29:07 Sistema O item 0046 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

01/07/2021 - 11:29:11 Sistema O item 0047 foi aberto pelo pregoeiro.

01/07/2021 - 11:29:11 Sistema O item 0047 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

01/07/2021 - 11:29:14 Sistema O item 0049 foi aberto pelo pregoeiro.

01/07/2021 - 11:29:14 Sistema O item 0049 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

01/07/2021 - 11:29:15 Sistema O item 0050 foi aberto pelo pregoeiro.

01/07/2021 - 11:29:15 Sistema O item 0050 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

01/07/2021 - 11:29:18 Sistema O item 0048 foi aberto pelo pregoeiro.

01/07/2021 - 11:29:18 Sistema O item 0048 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

01/07/2021 - 11:30:59 Sistema O item 0051 foi aberto pelo pregoeiro.

01/07/2021 - 11:30:59 Sistema O item 0051 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

01/07/2021 - 11:31:01 Sistema O item 0052 foi aberto pelo pregoeiro.

01/07/2021 - 11:31:01 Sistema O item 0052 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

01/07/2021 - 11:31:02 Sistema O item 0053 foi aberto pelo pregoeiro.

01/07/2021 - 11:31:02 Sistema O item 0053 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

01/07/2021 - 11:31:04 Sistema O item 0054 foi aberto pelo pregoeiro.

01/07/2021 - 11:31:04 Sistema O item 0054 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

01/07/2021 - 11:31:06 Sistema O item 0055 foi aberto pelo pregoeiro.

01/07/2021 - 11:31:06 Sistema O item 0055 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

01/07/2021 - 11:31:07 Sistema O item 0056 foi aberto pelo pregoeiro.

01/07/2021 - 11:31:07 Sistema O item 0056 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

01/07/2021 - 11:31:13 Sistema O item 0057 foi aberto pelo pregoeiro.

01/07/2021 - 11:31:13 Sistema O item 0057 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

01/07/2021 - 11:31:15 Sistema O item 0058 foi aberto pelo pregoeiro.

01/07/2021 - 11:31:15 Sistema O item 0058 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

01/07/2021 - 11:31:16 Sistema O item 0059 foi aberto pelo pregoeiro.

01/07/2021 - 11:31:16 Sistema O item 0059 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

01/07/2021 - 11:31:18 Sistema O item 0060 foi aberto pelo pregoeiro.

01/07/2021 - 11:31:18 Sistema O item 0060 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

01/07/2021 - 11:31:30 Sistema O item 0061 foi aberto pelo pregoeiro.

01/07/2021 - 11:31:30 Sistema O item 0061 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

01/07/2021 - 11:31:32 Sistema O item 0062 foi aberto pelo pregoeiro.

01/07/2021 - 11:31:32 Sistema O item 0062 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

01/07/2021 - 11:31:36 Sistema O item 0063 foi aberto pelo pregoeiro.

01/07/2021 - 11:31:36 Sistema O item 0063 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

01/07/2021 - 11:31:45 Sistema O item 0064 foi aberto pelo pregoeiro.

01/07/2021 - 11:31:45 Sistema O item 0064 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

01/07/2021 - 11:31:46 Sistema O item 0065 foi aberto pelo pregoeiro.

01/07/2021 - 11:31:46 Sistema O item 0065 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

01/07/2021 - 11:31:58 Sistema O item 0067 foi aberto pelo pregoeiro.

01/07/2021 - 11:31:58 Sistema O item 0067 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

01/07/2021 - 11:32:16 Sistema O item 0066 foi aberto pelo pregoeiro.

01/07/2021 - 11:32:16 Sistema O item 0066 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

01/07/2021 - 11:32:18 Sistema O item 0068 foi aberto pelo pregoeiro.

01/07/2021 - 11:32:18 Sistema O item 0068 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

01/07/2021 - 11:32:19 Sistema O item 0069 foi aberto pelo pregoeiro.
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01/07/2021 - 11:32:19 Sistema O item 0069 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

01/07/2021 - 11:32:20 Sistema O item 0070 foi aberto pelo pregoeiro.

01/07/2021 - 11:32:20 Sistema O item 0070 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

01/07/2021 - 11:34:49 Sistema Foi solicitado o cancelamento do lance de R$ 499,99 para o item 0054 pelo fornecedor responsável pelo seu
registro.

01/07/2021 - 11:35:06 Sistema O pedido de cancelamento do lance de R$ 499,99 para o item 0054 foi aprovado pelo pregoeiro.

01/07/2021 - 11:39:15 Sistema O item 0042 foi encerrado.

01/07/2021 - 11:39:15 Sistema O item 0044 foi encerrado.

01/07/2021 - 11:39:15 Sistema O item 0046 foi encerrado.

01/07/2021 - 11:39:15 Sistema O item 0047 foi encerrado.

01/07/2021 - 11:39:19 Sistema O item 0048 foi encerrado.

01/07/2021 - 11:39:42 Sistema O item 0045 foi encerrado.

01/07/2021 - 11:39:51 Sistema O item 0041 foi encerrado.

01/07/2021 - 11:40:24 Sistema O item 0049 foi encerrado.

01/07/2021 - 11:41:01 Sistema O item 0052 foi encerrado.

01/07/2021 - 11:41:03 Sistema O item 0053 foi encerrado.

01/07/2021 - 11:41:06 Sistema O item 0054 foi encerrado.

01/07/2021 - 11:41:06 Sistema O item 0055 foi encerrado.

01/07/2021 - 11:41:20 Sistema O item 0060 foi encerrado.

01/07/2021 - 11:41:30 Sistema O item 0061 foi encerrado.

01/07/2021 - 11:41:47 Sistema O item 0065 foi encerrado.

01/07/2021 - 11:42:03 Sistema O item 0063 foi encerrado.

01/07/2021 - 11:42:26 Sistema O item 0068 foi encerrado.

01/07/2021 - 11:42:41 Sistema O item 0050 foi encerrado.

01/07/2021 - 11:43:07 Sistema O item 0057 foi encerrado.

01/07/2021 - 11:43:11 Sistema O item 0058 foi encerrado.

01/07/2021 - 11:43:30 Sistema O item 0059 foi encerrado.

01/07/2021 - 11:43:30 Sistema O item 0067 foi encerrado.

01/07/2021 - 11:43:57 Sistema Foi solicitado o cancelamento do lance de R$ 3.385,00 para o item 0070 pelo fornecedor responsável pelo
seu registro.

01/07/2021 - 11:44:32 Sistema O item 0069 foi encerrado.

01/07/2021 - 11:45:09 Sistema O item 0056 foi encerrado.

01/07/2021 - 11:45:13 Sistema O pedido de cancelamento do lance de R$ 3.385,00 para o item 0070 foi aprovado pelo pregoeiro.

01/07/2021 - 11:46:12 Sistema O item 0062 foi encerrado.

01/07/2021 - 11:46:23 Sistema O item 0066 foi encerrado.

01/07/2021 - 11:46:49 Sistema O item 0051 foi encerrado.

01/07/2021 - 11:47:22 Sistema O item 0070 foi encerrado.

01/07/2021 - 11:50:24 Sistema O item 0043 foi encerrado.

01/07/2021 - 11:50:26 Sistema Foi solicitado o cancelamento do lance de R$ 1.600,00 para o item 0064 pelo fornecedor responsável pelo
seu registro.

01/07/2021 - 11:50:47 Sistema O pedido de cancelamento do lance de R$ 1.600,00 para o item 0064 foi aprovado pelo pregoeiro.

01/07/2021 - 11:52:29 Sistema O item 0064 foi encerrado.

01/07/2021 - 11:52:48 Sistema O item 0071 foi aberto pelo pregoeiro.

01/07/2021 - 11:52:48 Sistema O item 0071 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

01/07/2021 - 11:52:49 Sistema O item 0072 foi aberto pelo pregoeiro.

01/07/2021 - 11:52:49 Sistema O item 0072 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

01/07/2021 - 11:52:50 Sistema O item 0073 foi aberto pelo pregoeiro.

01/07/2021 - 11:52:50 Sistema O item 0073 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

01/07/2021 - 11:52:52 Sistema O item 0074 foi aberto pelo pregoeiro.

01/07/2021 - 11:52:52 Sistema O item 0074 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

01/07/2021 - 11:52:53 Sistema O item 0075 foi aberto pelo pregoeiro.

01/07/2021 - 11:52:53 Sistema O item 0075 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

01/07/2021 - 11:53:27 Sistema O item 0076 foi aberto pelo pregoeiro.

01/07/2021 - 11:53:27 Sistema O item 0076 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

01/07/2021 - 11:53:28 Sistema O item 0077 foi aberto pelo pregoeiro.

01/07/2021 - 11:53:28 Sistema O item 0077 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

01/07/2021 - 11:53:29 Sistema O item 0078 foi aberto pelo pregoeiro.

01/07/2021 - 11:53:29 Sistema O item 0078 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
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01/07/2021 - 11:53:32 Sistema O item 0079 foi aberto pelo pregoeiro.

01/07/2021 - 11:53:32 Sistema O item 0079 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

01/07/2021 - 11:53:34 Sistema O item 0080 foi aberto pelo pregoeiro.

01/07/2021 - 11:53:34 Sistema O item 0080 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

01/07/2021 - 11:53:42 Sistema O item 0081 foi aberto pelo pregoeiro.

01/07/2021 - 11:53:42 Sistema O item 0081 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

01/07/2021 - 11:53:43 Sistema O item 0082 foi aberto pelo pregoeiro.

01/07/2021 - 11:53:43 Sistema O item 0082 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

01/07/2021 - 11:53:45 Sistema O item 0083 foi aberto pelo pregoeiro.

01/07/2021 - 11:53:45 Sistema O item 0083 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

01/07/2021 - 11:53:46 Sistema O item 0084 foi aberto pelo pregoeiro.

01/07/2021 - 11:53:46 Sistema O item 0084 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

01/07/2021 - 11:53:47 Sistema O item 0085 foi aberto pelo pregoeiro.

01/07/2021 - 11:53:47 Sistema O item 0085 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

01/07/2021 - 11:53:49 Sistema O item 0086 foi aberto pelo pregoeiro.

01/07/2021 - 11:53:49 Sistema O item 0086 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

01/07/2021 - 11:53:50 Sistema O item 0087 foi aberto pelo pregoeiro.

01/07/2021 - 11:53:50 Sistema O item 0087 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

01/07/2021 - 11:53:51 Sistema O item 0088 foi aberto pelo pregoeiro.

01/07/2021 - 11:53:51 Sistema O item 0088 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

01/07/2021 - 11:53:54 Sistema O item 0089 foi aberto pelo pregoeiro.

01/07/2021 - 11:53:54 Sistema O item 0089 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

01/07/2021 - 11:53:56 Sistema O item 0090 foi aberto pelo pregoeiro.

01/07/2021 - 11:53:56 Sistema O item 0090 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

01/07/2021 - 11:54:06 Sistema O item 0091 foi aberto pelo pregoeiro.

01/07/2021 - 11:54:06 Sistema O item 0091 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

01/07/2021 - 11:54:08 Sistema O item 0092 foi aberto pelo pregoeiro.

01/07/2021 - 11:54:08 Sistema O item 0092 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

01/07/2021 - 11:54:10 Sistema O item 0093 foi aberto pelo pregoeiro.

01/07/2021 - 11:54:10 Sistema O item 0093 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

01/07/2021 - 11:54:11 Sistema O item 0094 foi aberto pelo pregoeiro.

01/07/2021 - 11:54:11 Sistema O item 0094 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

01/07/2021 - 11:54:13 Sistema O item 0095 foi aberto pelo pregoeiro.

01/07/2021 - 11:54:13 Sistema O item 0095 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

01/07/2021 - 11:54:17 Sistema O item 0096 foi aberto pelo pregoeiro.

01/07/2021 - 11:54:17 Sistema O item 0096 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

01/07/2021 - 11:54:18 Sistema O item 0097 foi aberto pelo pregoeiro.

01/07/2021 - 11:54:18 Sistema O item 0097 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

01/07/2021 - 11:54:20 Sistema O item 0098 foi aberto pelo pregoeiro.

01/07/2021 - 11:54:20 Sistema O item 0098 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

01/07/2021 - 11:54:21 Sistema O item 0099 foi aberto pelo pregoeiro.

01/07/2021 - 11:54:21 Sistema O item 0099 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

01/07/2021 - 11:54:22 Sistema O item 0100 foi aberto pelo pregoeiro.

01/07/2021 - 11:54:22 Sistema O item 0100 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

01/07/2021 - 12:01:42 Sistema Foi solicitado o cancelamento do lance de R$ 324,65 para o item 0072 pelo fornecedor responsável pelo seu
registro.

01/07/2021 - 12:02:31 Sistema Foi solicitado o cancelamento do lance de R$ 308,56 para o item 0072 pelo fornecedor responsável pelo seu
registro.

01/07/2021 - 12:02:54 Sistema O item 0073 foi encerrado.

01/07/2021 - 12:02:54 Sistema O item 0075 foi encerrado.

01/07/2021 - 12:03:27 Sistema O item 0076 foi encerrado.

01/07/2021 - 12:03:32 Sistema O item 0077 foi encerrado.

01/07/2021 - 12:03:32 Sistema O item 0079 foi encerrado.

01/07/2021 - 12:03:35 Sistema O item 0080 foi encerrado.

01/07/2021 - 12:03:56 Sistema O item 0088 foi encerrado.

01/07/2021 - 12:03:56 Sistema O item 0089 foi encerrado.

01/07/2021 - 12:03:56 Sistema O item 0090 foi encerrado.

01/07/2021 - 12:04:07 Sistema O item 0091 foi encerrado.
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01/07/2021 - 12:04:09 Sistema O item 0092 foi encerrado.

01/07/2021 - 12:04:10 Sistema O item 0093 foi encerrado.

01/07/2021 - 12:04:11 Sistema O item 0094 foi encerrado.

01/07/2021 - 12:04:13 Sistema O item 0095 foi encerrado.

01/07/2021 - 12:04:26 Sistema O item 0096 foi encerrado.

01/07/2021 - 12:04:26 Sistema O item 0097 foi encerrado.

01/07/2021 - 12:04:26 Sistema O item 0098 foi encerrado.

01/07/2021 - 12:04:26 Sistema O item 0099 foi encerrado.

01/07/2021 - 12:04:26 Sistema O item 0100 foi encerrado.

01/07/2021 - 12:05:09 Sistema O item 0078 foi encerrado.

01/07/2021 - 12:05:29 Sistema O item 0085 foi encerrado.

01/07/2021 - 12:05:50 Sistema O item 0072 foi encerrado.

01/07/2021 - 12:06:10 Sistema O item 0086 foi encerrado.

01/07/2021 - 12:06:21 Sistema Foi solicitado o cancelamento do lance de R$ 2.398,00 para o item 0071 pelo fornecedor responsável pelo
seu registro.

01/07/2021 - 12:07:00 Sistema O pedido de cancelamento do lance de R$ 2.398,00 para o item 0071 foi aprovado pelo pregoeiro.

01/07/2021 - 12:07:18 Sistema O item 0081 foi encerrado.

01/07/2021 - 12:07:25 Sistema Foi solicitado o cancelamento do lance de R$ 2.398,00 para o item 0071 pelo fornecedor responsável pelo
seu registro.

01/07/2021 - 12:07:28 Sistema O item 0082 foi encerrado.

01/07/2021 - 12:07:53 Sistema O item 0084 foi encerrado.

01/07/2021 - 12:09:21 Sistema O pedido de cancelamento do lance de R$ 2.398,00 para o item 0071 foi aprovado pelo pregoeiro.

01/07/2021 - 12:09:54 Sistema O item 0101 foi aberto pelo pregoeiro.

01/07/2021 - 12:09:54 Sistema O item 0101 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

01/07/2021 - 12:09:56 Sistema O item 0102 foi aberto pelo pregoeiro.

01/07/2021 - 12:09:56 Sistema O item 0102 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

01/07/2021 - 12:09:57 Sistema O item 0103 foi aberto pelo pregoeiro.

01/07/2021 - 12:09:57 Sistema O item 0103 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

01/07/2021 - 12:09:59 Sistema O item 0104 foi aberto pelo pregoeiro.

01/07/2021 - 12:09:59 Sistema O item 0104 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

01/07/2021 - 12:10:01 Sistema O item 0105 foi aberto pelo pregoeiro.

01/07/2021 - 12:10:01 Sistema O item 0105 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

01/07/2021 - 12:10:02 Sistema O item 0106 foi aberto pelo pregoeiro.

01/07/2021 - 12:10:02 Sistema O item 0106 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

01/07/2021 - 12:10:03 Sistema O item 0107 foi aberto pelo pregoeiro.

01/07/2021 - 12:10:03 Sistema O item 0107 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

01/07/2021 - 12:10:05 Sistema O item 0108 foi aberto pelo pregoeiro.

01/07/2021 - 12:10:05 Sistema O item 0108 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

01/07/2021 - 12:10:09 Sistema O item 0109 foi aberto pelo pregoeiro.

01/07/2021 - 12:10:09 Sistema O item 0109 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

01/07/2021 - 12:10:11 Sistema O item 0110 foi aberto pelo pregoeiro.

01/07/2021 - 12:10:11 Sistema O item 0110 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

01/07/2021 - 12:10:19 Sistema O item 0111 foi aberto pelo pregoeiro.

01/07/2021 - 12:10:19 Sistema O item 0111 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

01/07/2021 - 12:10:21 Sistema O item 0112 foi aberto pelo pregoeiro.

01/07/2021 - 12:10:21 Sistema O item 0112 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

01/07/2021 - 12:10:22 Sistema O item 0113 foi aberto pelo pregoeiro.

01/07/2021 - 12:10:22 Sistema O item 0113 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

01/07/2021 - 12:10:24 Sistema O item 0114 foi aberto pelo pregoeiro.

01/07/2021 - 12:10:24 Sistema O item 0114 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

01/07/2021 - 12:10:28 Sistema O item 0116 foi aberto pelo pregoeiro.

01/07/2021 - 12:10:28 Sistema O item 0116 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

01/07/2021 - 12:10:29 Sistema O item 0117 foi aberto pelo pregoeiro.

01/07/2021 - 12:10:29 Sistema O item 0117 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

01/07/2021 - 12:10:33 Sistema O item 0118 foi aberto pelo pregoeiro.

01/07/2021 - 12:10:33 Sistema O item 0118 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

01/07/2021 - 12:10:35 Sistema O item 0115 foi aberto pelo pregoeiro.

01/07/2021 - 12:10:35 Sistema O item 0115 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
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01/07/2021 - 12:10:36 Sistema O item 0119 foi aberto pelo pregoeiro.

01/07/2021 - 12:10:36 Sistema O item 0119 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

01/07/2021 - 12:10:38 Sistema O item 0120 foi aberto pelo pregoeiro.

01/07/2021 - 12:10:38 Sistema O item 0120 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

01/07/2021 - 12:12:26 Sistema O item 0071 foi encerrado.

01/07/2021 - 12:12:26 Sistema O item 0083 foi encerrado.

01/07/2021 - 12:12:26 Sistema O item 0087 foi encerrado.

01/07/2021 - 12:15:46 Sistema Foi solicitado o cancelamento do lance de R$ 10,05 para o item 0111 pelo fornecedor responsável pelo seu
registro.

01/07/2021 - 12:15:54 Sistema O pedido de cancelamento do lance de R$ 10,05 para o item 0111 foi aprovado pelo pregoeiro.

01/07/2021 - 12:16:06 Sistema Foi solicitado o cancelamento do lance de R$ 10,00 para o item 0111 pelo fornecedor responsável pelo seu
registro.

01/07/2021 - 12:16:29 Sistema O pedido de cancelamento do lance de R$ 10,00 para o item 0111 foi aprovado pelo pregoeiro.

01/07/2021 - 12:19:54 Sistema O item 0101 foi encerrado.

01/07/2021 - 12:19:57 Sistema O item 0102 foi encerrado.

01/07/2021 - 12:19:57 Sistema O item 0103 foi encerrado.

01/07/2021 - 12:19:59 Sistema O item 0104 foi encerrado.

01/07/2021 - 12:20:01 Sistema O item 0105 foi encerrado.

01/07/2021 - 12:20:04 Sistema O item 0106 foi encerrado.

01/07/2021 - 12:20:04 Sistema O item 0107 foi encerrado.

01/07/2021 - 12:20:12 Sistema O item 0108 foi encerrado.

01/07/2021 - 12:20:12 Sistema O item 0109 foi encerrado.

01/07/2021 - 12:20:12 Sistema O item 0110 foi encerrado.

01/07/2021 - 12:20:22 Sistema O item 0112 foi encerrado.

01/07/2021 - 12:20:22 Sistema O item 0113 foi encerrado.

01/07/2021 - 12:20:24 Sistema O item 0114 foi encerrado.

01/07/2021 - 12:20:36 Sistema O item 0115 foi encerrado.

01/07/2021 - 12:20:36 Sistema O item 0116 foi encerrado.

01/07/2021 - 12:20:36 Sistema O item 0117 foi encerrado.

01/07/2021 - 12:20:36 Sistema O item 0118 foi encerrado.

01/07/2021 - 12:20:36 Sistema O item 0119 foi encerrado.

01/07/2021 - 12:20:38 Sistema O item 0120 foi encerrado.

01/07/2021 - 12:23:05 Sistema Foi solicitado o cancelamento do lance de R$ 6,76 para o item 0111 pelo fornecedor responsável pelo seu
registro.

01/07/2021 - 12:23:17 Sistema O pedido de cancelamento do lance de R$ 6,76 para o item 0111 foi aprovado pelo pregoeiro.

01/07/2021 - 12:29:24 Sistema O item 0111 foi encerrado.

01/07/2021 - 12:30:20 Sistema O item 0074 foi encerrado.

01/07/2021 - 13:21:03 Sistema O item 0001 teve como arrematante SANTANA E SOUZA DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE MOVEIS
EIRELI - EPP/SS com valor unitário de R$ 1.826,00.

01/07/2021 - 13:21:03 Sistema O item 0002 teve como arrematante ANJOS ANJOS LTDA - EPP - EPP/SS com valor unitário de R$
1.999,28.

01/07/2021 - 13:21:03 Sistema O item 0003 teve como arrematante A C SILVA COMERCIO DE GENEROS EIRELI - EPP/SS com valor
unitário de R$ 1.714,90.

01/07/2021 - 13:21:03 Sistema O item 0004 teve como arrematante ECOMAIS AR CONDICIONADOS LTDA - ME com valor unitário de R$
2.697,85.

01/07/2021 - 13:21:03 Sistema O item 0005 teve como arrematante ECOMAIS AR CONDICIONADOS LTDA - ME com valor unitário de R$
3.398,85.

01/07/2021 - 13:21:03 Sistema O item 0006 teve como arrematante ECOMAIS AR CONDICIONADOS LTDA - ME com valor unitário de R$
1.640,85.

01/07/2021 - 13:21:03 Sistema O item 0007 teve como arrematante SPACE INFORMÁTICA E MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA - ME
com valor unitário de R$ 1.860,00.

01/07/2021 - 13:21:03 Sistema O item 0008 teve como arrematante SPACE INFORMÁTICA E MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA - ME
com valor unitário de R$ 1.240,00.

01/07/2021 - 13:21:03 Sistema O item 0009 teve como arrematante MIDIA SEGURANÇA ELETRONICA EIRELI - ME - ME com valor
unitário de R$ 400,00.

01/07/2021 - 13:21:03 Sistema O item 0010 teve como arrematante L CARVALHO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Ltda/Eireli com valor
unitário de R$ 350,00.

01/07/2021 - 13:21:03 Sistema O item 0011 teve como arrematante MIDIA SEGURANÇA ELETRONICA EIRELI - ME - ME com valor
unitário de R$ 1.999,99.

01/07/2021 - 13:21:03 Sistema O item 0012 teve como arrematante ANJOS ANJOS LTDA - EPP - EPP/SS com valor unitário de R$ 786,87.

01/07/2021 - 13:21:03 Sistema O item 0013 teve como arrematante ANJOS ANJOS LTDA - EPP - EPP/SS com valor unitário de R$ 759,55.

01/07/2021 - 13:21:03 Sistema O item 0014 teve como arrematante ANJOS ANJOS LTDA - EPP - EPP/SS com valor unitário de R$
1.602,62.
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01/07/2021 - 13:21:03 Sistema O item 0015 teve como arrematante O M TEIXEIRA SERVICOS E COMERCIO EM GERAL EIRELI -
Ltda/Eireli com valor unitário de R$ 960,00.

01/07/2021 - 13:21:03 Sistema O item 0016 teve como arrematante L CARVALHO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Ltda/Eireli com valor
unitário de R$ 345,00.

01/07/2021 - 13:21:03 Sistema O item 0017 teve como arrematante KCRS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI EPP - EPP/SS com
valor unitário de R$ 1.889,00.

01/07/2021 - 13:21:03 Sistema O item 0018 teve como arrematante MV ELETRONICOS EIRELI - ME - EPP/SS com valor unitário de R$
728,77.

01/07/2021 - 13:21:03 Sistema O item 0019 teve como arrematante Sentinela do Vale Comercial Eireli - Ltda/Eireli com valor unitário de R$
714,99.

01/07/2021 - 13:21:03 Sistema O item 0020 teve como arrematante ANJOS ANJOS LTDA - EPP - EPP/SS com valor unitário de R$
1.660,84.

01/07/2021 - 13:21:03 Sistema O item 0021 teve como arrematante O M TEIXEIRA SERVICOS E COMERCIO EM GERAL EIRELI -
Ltda/Eireli com valor unitário de R$ 823,00.

01/07/2021 - 13:21:03 Sistema O item 0022 teve como arrematante R C CARVALHO LOBO COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - EPP/SS com
valor unitário de R$ 350,00.

01/07/2021 - 13:21:03 Sistema O item 0023 teve como arrematante O M TEIXEIRA SERVICOS E COMERCIO EM GERAL EIRELI -
Ltda/Eireli com valor unitário de R$ 44,99.

01/07/2021 - 13:21:03 Sistema O item 0024 teve como arrematante R C CARVALHO LOBO COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - EPP/SS com
valor unitário de R$ 310,00.

01/07/2021 - 13:21:03 Sistema O item 0025 teve como arrematante R C CARVALHO LOBO COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - EPP/SS com
valor unitário de R$ 286,98.

01/07/2021 - 13:21:03 Sistema O item 0026 teve como arrematante R C CARVALHO LOBO COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - EPP/SS com
valor unitário de R$ 118,00.

01/07/2021 - 13:21:03 Sistema O item 0027 teve como arrematante ANJOS ANJOS LTDA - EPP - EPP/SS com valor unitário de R$ 428,36.

01/07/2021 - 13:21:03 Sistema O item 0028 teve como arrematante ANJOS ANJOS LTDA - EPP - EPP/SS com valor unitário de R$
3.276,46.

01/07/2021 - 13:21:03 Sistema O item 0029 teve como arrematante ANJOS ANJOS LTDA - EPP - EPP/SS com valor unitário de R$ 268,29.

01/07/2021 - 13:21:03 Sistema O item 0030 teve como arrematante Sentinela do Vale Comercial Eireli - Ltda/Eireli com valor unitário de R$
299,99.

01/07/2021 - 13:21:03 Sistema O item 0031 teve como arrematante L CARVALHO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Ltda/Eireli com valor
unitário de R$ 506,00.

01/07/2021 - 13:21:03 Sistema O item 0032 teve como arrematante ANJOS ANJOS LTDA - EPP - EPP/SS com valor unitário de R$ 787,73.

01/07/2021 - 13:21:03 Sistema O item 0033 teve como arrematante ANJOS ANJOS LTDA - EPP - EPP/SS com valor unitário de R$ 676,48.

01/07/2021 - 13:21:03 Sistema O item 0034 teve como arrematante ANJOS ANJOS LTDA - EPP - EPP/SS com valor unitário de R$
1.739,46.

01/07/2021 - 13:21:03 Sistema O item 0035 teve como arrematante ANJOS ANJOS LTDA - EPP - EPP/SS com valor unitário de R$
1.475,92.

01/07/2021 - 13:21:03 Sistema O item 0036 teve como arrematante O M TEIXEIRA SERVICOS E COMERCIO EM GERAL EIRELI -
Ltda/Eireli com valor unitário de R$ 1.721,00.

01/07/2021 - 13:21:03 Sistema O item 0037 teve como arrematante Sentinela do Vale Comercial Eireli - Ltda/Eireli com valor unitário de R$
2.420,42.

01/07/2021 - 13:21:03 Sistema O item 0038 teve como arrematante ANJOS ANJOS LTDA - EPP - EPP/SS com valor unitário de R$ 727,10.

01/07/2021 - 13:21:03 Sistema O item 0039 teve como arrematante ANJOS ANJOS LTDA - EPP - EPP/SS com valor unitário de R$
3.418,79.

01/07/2021 - 13:21:03 Sistema O item 0040 teve como arrematante ANJOS ANJOS LTDA - EPP - EPP/SS com valor unitário de R$
1.491,48.

01/07/2021 - 13:21:03 Sistema O item 0041 teve como arrematante ANJOS ANJOS LTDA - EPP - EPP/SS com valor unitário de R$
2.991,96.

01/07/2021 - 13:21:03 Sistema O item 0042 teve como arrematante ANJOS ANJOS LTDA - EPP - EPP/SS com valor unitário de R$ 587,96.

01/07/2021 - 13:21:03 Sistema O item 0043 teve como arrematante ANJOS ANJOS LTDA - EPP - EPP/SS com valor unitário de R$ 249,99.

01/07/2021 - 13:21:03 Sistema O item 0044 teve como arrematante L CARVALHO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Ltda/Eireli com valor
unitário de R$ 650,00.

01/07/2021 - 13:21:03 Sistema O item 0045 teve como arrematante ANJOS ANJOS LTDA - EPP - EPP/SS com valor unitário de R$
1.365,39.

01/07/2021 - 13:21:03 Sistema O item 0046 teve como arrematante ANJOS ANJOS LTDA - EPP - EPP/SS com valor unitário de R$
2.324,58.

01/07/2021 - 13:21:03 Sistema O item 0047 teve como arrematante TH COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - Ltda/Eireli com valor unitário de
R$ 2.000,00.

01/07/2021 - 13:21:03 Sistema O item 0048 teve como arrematante ANJOS ANJOS LTDA - EPP - EPP/SS com valor unitário de R$
1.169,18.

01/07/2021 - 13:21:03 Sistema O item 0049 teve como arrematante Sentinela do Vale Comercial Eireli - Ltda/Eireli com valor unitário de R$
1.179,99.

01/07/2021 - 13:21:03 Sistema O item 0050 teve como arrematante R C CARVALHO LOBO COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - EPP/SS com
valor unitário de R$ 359,00.

01/07/2021 - 13:21:03 Sistema O item 0051 teve como arrematante R C CARVALHO LOBO COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - EPP/SS com
valor unitário de R$ 475,00.

01/07/2021 - 13:21:03 Sistema O item 0052 teve como arrematante ANJOS ANJOS LTDA - EPP - EPP/SS com valor unitário de R$ 625,27.

01/07/2021 - 13:21:03 Sistema O item 0053 teve como arrematante ANJOS ANJOS LTDA - EPP - EPP/SS com valor unitário de R$
4.791,56.

01/07/2021 - 13:21:03 Sistema O item 0054 teve como arrematante ANJOS ANJOS LTDA - EPP - EPP/SS com valor unitário de R$ 500,00.
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01/07/2021 - 13:21:03 Sistema O item 0055 teve como arrematante Sentinela do Vale Comercial Eireli - Ltda/Eireli com valor unitário de R$
200,00.

01/07/2021 - 13:21:03 Sistema O item 0056 teve como arrematante Sentinela do Vale Comercial Eireli - Ltda/Eireli com valor unitário de R$
429,99.

01/07/2021 - 13:21:03 Sistema O item 0057 teve como arrematante ANJOS ANJOS LTDA - EPP - EPP/SS com valor unitário de R$ 614,15.

01/07/2021 - 13:21:03 Sistema O item 0058 teve como arrematante ANJOS ANJOS LTDA - EPP - EPP/SS com valor unitário de R$ 643,51.

01/07/2021 - 13:21:03 Sistema O item 0059 teve como arrematante ANJOS ANJOS LTDA - EPP - EPP/SS com valor unitário de R$ 702,01.

01/07/2021 - 13:21:03 Sistema O item 0060 teve como arrematante R C CARVALHO LOBO COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - EPP/SS com
valor unitário de R$ 334,00.

01/07/2021 - 13:21:03 Sistema O item 0061 teve como arrematante R C CARVALHO LOBO COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - EPP/SS com
valor unitário de R$ 449,00.

01/07/2021 - 13:21:03 Sistema O item 0062 teve como arrematante A C SILVA COMERCIO DE GENEROS EIRELI - EPP/SS com valor
unitário de R$ 2.000,00.

01/07/2021 - 13:21:03 Sistema O item 0063 teve como arrematante ANJOS ANJOS LTDA - EPP - EPP/SS com valor unitário de R$ 67,30.

01/07/2021 - 13:21:03 Sistema O item 0064 teve como arrematante L CARVALHO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Ltda/Eireli com valor
unitário de R$ 839,00.

01/07/2021 - 13:21:03 Sistema O item 0065 teve como arrematante ANJOS ANJOS LTDA - EPP - EPP/SS com valor unitário de R$ 473,43.

01/07/2021 - 13:21:03 Sistema O item 0066 teve como arrematante A C SILVA COMERCIO DE GENEROS EIRELI - EPP/SS com valor
unitário de R$ 699,00.

01/07/2021 - 13:21:03 Sistema O item 0067 teve como arrematante ANJOS ANJOS LTDA - EPP - EPP/SS com valor unitário de R$ 756,99.

01/07/2021 - 13:21:03 Sistema O item 0068 teve como arrematante ANJOS ANJOS LTDA - EPP - EPP/SS com valor unitário de R$ 488,35.

01/07/2021 - 13:21:03 Sistema O item 0069 teve como arrematante ANJOS ANJOS LTDA - EPP - EPP/SS com valor unitário de R$ 508,53.

01/07/2021 - 13:21:03 Sistema O item 0070 teve como arrematante ANJOS ANJOS LTDA - EPP - EPP/SS com valor unitário de R$
3.348,03.

01/07/2021 - 13:21:03 Sistema O item 0071 teve como arrematante A C SILVA COMERCIO DE GENEROS EIRELI - EPP/SS com valor
unitário de R$ 2.397,00.

01/07/2021 - 13:21:03 Sistema O item 0072 teve como arrematante A C SILVA COMERCIO DE GENEROS EIRELI - EPP/SS com valor
unitário de R$ 298,00.

01/07/2021 - 13:21:03 Sistema O item 0073 teve como arrematante A C SILVA COMERCIO DE GENEROS EIRELI - EPP/SS com valor
unitário de R$ 250,00.

01/07/2021 - 13:21:03 Sistema O item 0074 teve como arrematante ANJOS ANJOS LTDA - EPP - EPP/SS com valor unitário de R$
1.499,90.

01/07/2021 - 13:21:03 Sistema O item 0075 teve como arrematante A C SILVA COMERCIO DE GENEROS EIRELI - EPP/SS com valor
unitário de R$ 2.000,00.

01/07/2021 - 13:21:03 Sistema O item 0076 teve como arrematante ANJOS ANJOS LTDA - EPP - EPP/SS com valor unitário de R$
2.070,82.

01/07/2021 - 13:21:03 Sistema O item 0077 teve como arrematante ANJOS ANJOS LTDA - EPP - EPP/SS com valor unitário de R$ 893,11.

01/07/2021 - 13:21:03 Sistema O item 0078 teve como arrematante MV ELETRONICOS EIRELI - ME - EPP/SS com valor unitário de R$
239,00.

01/07/2021 - 13:21:03 Sistema O item 0079 teve como arrematante ANJOS ANJOS LTDA - EPP - EPP/SS com valor unitário de R$ 287,96.

01/07/2021 - 13:21:03 Sistema O item 0080 teve como arrematante ANJOS ANJOS LTDA - EPP - EPP/SS com valor unitário de R$ 486,82.

01/07/2021 - 13:21:03 Sistema O item 0081 teve como arrematante JACILENE PEREIRA GOMES - ME com valor unitário de R$ 39,99.

01/07/2021 - 13:21:03 Sistema O item 0082 teve como arrematante JACILENE PEREIRA GOMES - ME com valor unitário de R$ 69,99.

01/07/2021 - 13:21:03 Sistema O item 0083 teve como arrematante JACILENE PEREIRA GOMES - ME com valor unitário de R$ 100,00.

01/07/2021 - 13:21:03 Sistema O item 0084 teve como arrematante JACILENE PEREIRA GOMES - ME com valor unitário de R$ 83,79.

01/07/2021 - 13:21:03 Sistema O item 0085 teve como arrematante JACILENE PEREIRA GOMES - ME com valor unitário de R$ 257,95.

01/07/2021 - 13:21:03 Sistema O item 0086 teve como arrematante ANJOS ANJOS LTDA - EPP - EPP/SS com valor unitário de R$ 724,68.

01/07/2021 - 13:21:03 Sistema O item 0087 teve como arrematante JACILENE PEREIRA GOMES - ME com valor unitário de R$ 39,99.

01/07/2021 - 13:21:03 Sistema O item 0088 teve como arrematante JACILENE PEREIRA GOMES - ME com valor unitário de R$ 69,89.

01/07/2021 - 13:21:03 Sistema O item 0089 teve como arrematante ANJOS ANJOS LTDA - EPP - EPP/SS com valor unitário de R$ 60,00.

01/07/2021 - 13:21:03 Sistema O item 0090 teve como arrematante ANJOS ANJOS LTDA - EPP - EPP/SS com valor unitário de R$ 159,96.

01/07/2021 - 13:21:03 Sistema O item 0091 teve como arrematante HIGOR MARTINS PEGORARO 07700858730 - MEI com valor unitário
de R$ 29,40.

01/07/2021 - 13:21:03 Sistema O item 0092 teve como arrematante HIGOR MARTINS PEGORARO 07700858730 - MEI com valor unitário
de R$ 70,00.

01/07/2021 - 13:21:03 Sistema O item 0093 teve como arrematante HIGOR MARTINS PEGORARO 07700858730 - MEI com valor unitário
de R$ 100,00.

01/07/2021 - 13:21:03 Sistema O item 0094 teve como arrematante ANJOS ANJOS LTDA - EPP - EPP/SS com valor unitário de R$ 38,08.

01/07/2021 - 13:21:03 Sistema O item 0095 teve como arrematante ANJOS ANJOS LTDA - EPP - EPP/SS com valor unitário de R$ 61,29.

01/07/2021 - 13:21:03 Sistema O item 0096 teve como arrematante ANJOS ANJOS LTDA - EPP - EPP/SS com valor unitário de R$ 71,41.

01/07/2021 - 13:21:03 Sistema O item 0097 teve como arrematante ANJOS ANJOS LTDA - EPP - EPP/SS com valor unitário de R$ 35,37.

01/07/2021 - 13:21:03 Sistema O item 0098 teve como arrematante HIGOR MARTINS PEGORARO 07700858730 - MEI com valor unitário
de R$ 30,99.

01/07/2021 - 13:21:03 Sistema O item 0099 teve como arrematante HIGOR MARTINS PEGORARO 07700858730 - MEI com valor unitário
de R$ 50,00.

01/07/2021 - 13:21:03 Sistema O item 0100 teve como arrematante ANJOS ANJOS LTDA - EPP - EPP/SS com valor unitário de R$ 86,71.
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01/07/2021 - 13:21:03 Sistema O item 0101 teve como arrematante JACILENE PEREIRA GOMES - ME com valor unitário de R$ 64,83.

01/07/2021 - 13:21:03 Sistema O item 0102 teve como arrematante JACILENE PEREIRA GOMES - ME com valor unitário de R$ 14,99.

01/07/2021 - 13:21:03 Sistema O item 0103 teve como arrematante ANJOS ANJOS LTDA - EPP - EPP/SS com valor unitário de R$ 110,00.

01/07/2021 - 13:21:03 Sistema O item 0104 teve como arrematante JACILENE PEREIRA GOMES - ME com valor unitário de R$ 27,30.

01/07/2021 - 13:21:03 Sistema O item 0105 teve como arrematante JACILENE PEREIRA GOMES - ME com valor unitário de R$ 16,04.

01/07/2021 - 13:21:03 Sistema O item 0106 teve como arrematante ANJOS ANJOS LTDA - EPP - EPP/SS com valor unitário de R$ 20,00.

01/07/2021 - 13:21:03 Sistema O item 0107 teve como arrematante JACILENE PEREIRA GOMES - ME com valor unitário de R$ 39,99.

01/07/2021 - 13:21:03 Sistema O item 0108 teve como arrematante ANJOS ANJOS LTDA - EPP - EPP/SS com valor unitário de R$ 12,00.

01/07/2021 - 13:21:03 Sistema O item 0109 teve como arrematante ANJOS ANJOS LTDA - EPP - EPP/SS com valor unitário de R$ 45,00.

01/07/2021 - 13:21:03 Sistema O item 0110 teve como arrematante ANJOS ANJOS LTDA - EPP - EPP/SS com valor unitário de R$ 13,00.

01/07/2021 - 13:21:03 Sistema O item 0111 teve como arrematante JACILENE PEREIRA GOMES - ME com valor unitário de R$ 6,73.

01/07/2021 - 13:21:03 Sistema O item 0112 teve como arrematante ANJOS ANJOS LTDA - EPP - EPP/SS com valor unitário de R$ 310,06.

01/07/2021 - 13:21:03 Sistema O item 0113 teve como arrematante ANJOS ANJOS LTDA - EPP - EPP/SS com valor unitário de R$ 254,45.

01/07/2021 - 13:21:03 Sistema O item 0114 teve como arrematante ANJOS ANJOS LTDA - EPP - EPP/SS com valor unitário de R$ 536,88.

01/07/2021 - 13:21:03 Sistema O item 0115 teve como arrematante ANJOS ANJOS LTDA - EPP - EPP/SS com valor unitário de R$ 232,70.

01/07/2021 - 13:21:03 Sistema O item 0116 teve como arrematante ANJOS ANJOS LTDA - EPP - EPP/SS com valor unitário de R$ 26,00.

01/07/2021 - 13:21:03 Sistema O item 0117 teve como arrematante HIGOR MARTINS PEGORARO 07700858730 - MEI com valor unitário
de R$ 50,00.

01/07/2021 - 13:21:03 Sistema O item 0118 teve como arrematante HIGOR MARTINS PEGORARO 07700858730 - MEI com valor unitário
de R$ 67,20.

01/07/2021 - 13:21:03 Sistema O item 0119 teve como arrematante HIGOR MARTINS PEGORARO 07700858730 - MEI com valor unitário
de R$ 37,96.

01/07/2021 - 13:21:03 Sistema O item 0120 teve como arrematante Bom Bons e Descartáveis Eireli - EPP/SS com valor unitário de R$
60,80.

01/07/2021 - 13:21:06 Sistema Iniciada a fase de negociação conforme decreto 10.024/2019, art. 38.

01/07/2021 - 13:21:34 Sistema A data limite para negociação foi definida pelo pregoeiro para 01/07/2021 às 15:30.

01/07/2021 - 13:23:56 F. A C SILVA COMERCI... Negociação Item 0003: BOA TARDE SR PREGOEIRO, VALOR NO LIMITE, PERMANECEMOS NO MESMO
VALOR, INFORMAMOS QUE PERMANECEREMOS PARA TODOS OS OUTROS ITENS O MESMO
VALOR.

01/07/2021 - 13:24:19 Sistema A proposta readequada do item 0003 foi anexada ao processo.

01/07/2021 - 13:24:55 Sistema O Item 0022 recebeu um lance negociado no valor de R$ 349,00.

01/07/2021 - 13:27:59 F. MV ELETRONICOS EI... Negociação Item 0018: Boa tarde Sr pregoeiro, ofertamos nosso melhor valor.

01/07/2021 - 13:28:15 F. MV ELETRONICOS EI... Negociação Item 0078: Boa tarde Sr pregoeiro, ofertamos nosso melhor valor.

01/07/2021 - 13:28:46 F. R C CARVALHO LOBO... Negociação Item 0024: BOA TARDE SR PREGOEIRO, VALOR NO LIMITE, PERMANECEMOS NO MESMO
VALOR, INFORMAMOS QUE PERMANECEREMOS PARA TODOS OS OUTROS ITENS O MESMO
VALOR.

01/07/2021 - 13:30:09 F. R C CARVALHO LOBO... Negociação Item 0025: BOA TARDE SR PREGOEIRO, VALOR NO LIMITE, PERMANECEMOS NO MESMO
VALOR, INFORMAMOS QUE PERMANECEREMOS PARA TODOS OS OUTROS ITENS O MESMO
VALOR.

01/07/2021 - 13:30:19 Sistema A proposta readequada do item 0017 foi anexada ao processo.

01/07/2021 - 13:31:06 F. R C CARVALHO LOBO... Negociação Item 0026: BOA TARDE SR PREGOEIRO, VALOR NO LIMITE, PERMANECEMOS NO MESMO
VALOR, INFORMAMOS QUE PERMANECEREMOS PARA TODOS OS OUTROS ITENS O MESMO
VALOR.

01/07/2021 - 13:31:42 F. R C CARVALHO LOBO... Negociação Item 0050: BOA TARDE SR PREGOEIRO, VALOR NO LIMITE, PERMANECEMOS NO MESMO
VALOR, INFORMAMOS QUE PERMANECEREMOS PARA TODOS OS OUTROS ITENS O MESMO
VALOR.

01/07/2021 - 13:32:08 F. R C CARVALHO LOBO... Negociação Item 0051: BOA TARDE SR PREGOEIRO, VALOR NO LIMITE, PERMANECEMOS NO MESMO
VALOR, INFORMAMOS QUE PERMANECEREMOS PARA TODOS OS OUTROS ITENS O MESMO
VALOR.

01/07/2021 - 13:32:28 F. R C CARVALHO LOBO... Negociação Item 0060: BOA TARDE SR PREGOEIRO, VALOR NO LIMITE, PERMANECEMOS NO MESMO
VALOR, INFORMAMOS QUE PERMANECEREMOS PARA TODOS OS OUTROS ITENS O MESMO
VALOR.

01/07/2021 - 13:32:42 F. R C CARVALHO LOBO... Negociação Item 0061: BOA TARDE SR PREGOEIRO, VALOR NO LIMITE, PERMANECEMOS NO MESMO
VALOR, INFORMAMOS QUE PERMANECEREMOS PARA TODOS OS OUTROS ITENS O MESMO
VALOR.

01/07/2021 - 13:34:25 Sistema A proposta readequada do item 0091 foi anexada ao processo.

01/07/2021 - 13:34:45 Sistema A proposta readequada do item 0092 foi anexada ao processo.

01/07/2021 - 13:34:55 Sistema A proposta readequada do item 0093 foi anexada ao processo.

01/07/2021 - 13:35:10 Sistema A proposta readequada do item 0098 foi anexada ao processo.

01/07/2021 - 13:35:19 Sistema A proposta readequada do item 0099 foi anexada ao processo.

01/07/2021 - 13:35:33 Sistema A proposta readequada do item 0117 foi anexada ao processo.

01/07/2021 - 13:35:43 Sistema A proposta readequada do item 0118 foi anexada ao processo.

01/07/2021 - 13:35:52 Sistema A proposta readequada do item 0119 foi anexada ao processo.

01/07/2021 - 13:36:53 Sistema A proposta readequada do item 0081 foi anexada ao processo.

01/07/2021 - 13:37:56 Sistema A proposta readequada do item 0082 foi anexada ao processo.

01/07/2021 - 13:38:49 Sistema A proposta readequada do item 0083 foi anexada ao processo.
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01/07/2021 - 13:39:40 Sistema A proposta readequada do item 0084 foi anexada ao processo.

01/07/2021 - 13:40:47 Sistema A proposta readequada do item 0085 foi anexada ao processo.

01/07/2021 - 13:42:12 Sistema A proposta readequada do item 0087 foi anexada ao processo.

01/07/2021 - 13:43:45 Sistema A proposta readequada do item 0088 foi anexada ao processo.

01/07/2021 - 13:44:38 F. L CARVALHO COMERC... Negociação Item 0010: Boa tarde sr pregoeiro ja estamos no limite

01/07/2021 - 13:45:32 Sistema A proposta readequada do item 0101 foi anexada ao processo.

01/07/2021 - 13:47:44 Sistema A proposta readequada do item 0102 foi anexada ao processo.

01/07/2021 - 13:49:03 Sistema A proposta readequada do item 0104 foi anexada ao processo.

01/07/2021 - 13:50:24 Sistema A proposta readequada do item 0105 foi anexada ao processo.

01/07/2021 - 13:51:23 Sistema A proposta readequada do item 0015 foi anexada ao processo.

01/07/2021 - 13:51:51 Sistema A proposta readequada do item 0107 foi anexada ao processo.

01/07/2021 - 13:53:03 Sistema A proposta readequada do item 0111 foi anexada ao processo.

01/07/2021 - 13:58:47 Sistema A proposta readequada do item 0018 foi anexada ao processo.

01/07/2021 - 13:58:52 Sistema A proposta readequada do item 0021 foi anexada ao processo.

01/07/2021 - 13:58:57 Sistema A proposta readequada do item 0078 foi anexada ao processo.

01/07/2021 - 13:59:06 Sistema A proposta readequada do item 0023 foi anexada ao processo.

01/07/2021 - 13:59:22 Sistema A proposta readequada do item 0036 foi anexada ao processo.

01/07/2021 - 14:01:47 Sistema A proposta readequada do item 0019 foi anexada ao processo.

01/07/2021 - 14:01:57 Sistema A proposta readequada do item 0064 foi anexada ao processo.

01/07/2021 - 14:02:00 Sistema A proposta readequada do item 0030 foi anexada ao processo.

01/07/2021 - 14:02:09 Sistema A proposta readequada do item 0037 foi anexada ao processo.

01/07/2021 - 14:02:20 Sistema A proposta readequada do item 0049 foi anexada ao processo.

01/07/2021 - 14:02:30 Sistema A proposta readequada do item 0044 foi anexada ao processo.

01/07/2021 - 14:02:31 Sistema A proposta readequada do item 0055 foi anexada ao processo.

01/07/2021 - 14:02:42 Sistema A proposta readequada do item 0056 foi anexada ao processo.

01/07/2021 - 14:02:46 Sistema A proposta readequada do item 0031 foi anexada ao processo.

01/07/2021 - 14:03:01 Sistema A proposta readequada do item 0016 foi anexada ao processo.

01/07/2021 - 14:03:14 Sistema A proposta readequada do item 0010 foi anexada ao processo.

01/07/2021 - 14:09:27 Sistema A proposta readequada do item 0022 foi anexada ao processo.

01/07/2021 - 14:09:48 F. ANJOS ANJOS LTDA... Documentação Item 0002: Prezado Sr.º Pregoeiro, Boa noite! Todos os itens arrematados estão com valor
mínimo.

01/07/2021 - 14:10:04 Sistema A proposta readequada do item 0002 foi anexada ao processo.

01/07/2021 - 14:11:03 Sistema A proposta readequada do item 0012 foi anexada ao processo.

01/07/2021 - 14:11:34 F. ANJOS ANJOS LTDA... Documentação Item 0012: Prezado Sr.º Pregoeiro, Boa tarde! Todos os itens arrematados estão com valor
limite. Desde já agradeço!

01/07/2021 - 14:11:42 Sistema A proposta readequada do item 0024 foi anexada ao processo.

01/07/2021 - 14:11:57 Sistema A proposta readequada do item 0013 foi anexada ao processo.

01/07/2021 - 14:12:12 Sistema A proposta readequada do item 0014 foi anexada ao processo.

01/07/2021 - 14:12:30 Sistema A proposta readequada do item 0020 foi anexada ao processo.

01/07/2021 - 14:12:52 Sistema A proposta readequada do item 0027 foi anexada ao processo.

01/07/2021 - 14:13:19 Sistema A proposta readequada do item 0028 foi anexada ao processo.

01/07/2021 - 14:13:31 Sistema A proposta readequada do item 0029 foi anexada ao processo.

01/07/2021 - 14:14:04 Sistema A proposta readequada do item 0032 foi anexada ao processo.

01/07/2021 - 14:14:22 Sistema A proposta readequada do item 0033 foi anexada ao processo.

01/07/2021 - 14:14:33 Sistema A proposta readequada do item 0034 foi anexada ao processo.

01/07/2021 - 14:14:53 Sistema A proposta readequada do item 0035 foi anexada ao processo.

01/07/2021 - 14:14:59 Sistema A proposta readequada do item 0025 foi anexada ao processo.

01/07/2021 - 14:16:01 Sistema A proposta readequada do item 0038 foi anexada ao processo.

01/07/2021 - 14:17:13 Sistema A proposta readequada do item 0039 foi anexada ao processo.

01/07/2021 - 14:17:48 Sistema A proposta readequada do item 0040 foi anexada ao processo.

01/07/2021 - 14:17:58 Sistema A proposta readequada do item 0026 foi anexada ao processo.

01/07/2021 - 14:18:09 Sistema A proposta readequada do item 0041 foi anexada ao processo.

01/07/2021 - 14:18:46 Sistema A proposta readequada do item 0042 foi anexada ao processo.

01/07/2021 - 14:19:07 Sistema A proposta readequada do item 0043 foi anexada ao processo.

01/07/2021 - 14:19:22 Sistema A proposta readequada do item 0045 foi anexada ao processo.

01/07/2021 - 14:19:48 Sistema A proposta readequada do item 0046 foi anexada ao processo.

01/07/2021 - 14:20:12 Sistema A proposta readequada do item 0050 foi anexada ao processo.

01/07/2021 - 14:20:19 Sistema A proposta readequada do item 0048 foi anexada ao processo.
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01/07/2021 - 14:20:37 Sistema A proposta readequada do item 0052 foi anexada ao processo.

01/07/2021 - 14:20:46 Sistema A proposta readequada do item 0053 foi anexada ao processo.

01/07/2021 - 14:20:57 Sistema A proposta readequada do item 0054 foi anexada ao processo.

01/07/2021 - 14:21:11 Sistema A proposta readequada do item 0057 foi anexada ao processo.

01/07/2021 - 14:21:22 Sistema A proposta readequada do item 0058 foi anexada ao processo.

01/07/2021 - 14:21:36 Sistema A proposta readequada do item 0059 foi anexada ao processo.

01/07/2021 - 14:21:47 Sistema A proposta readequada do item 0051 foi anexada ao processo.

01/07/2021 - 14:21:51 Sistema A proposta readequada do item 0063 foi anexada ao processo.

01/07/2021 - 14:22:04 Sistema A proposta readequada do item 0065 foi anexada ao processo.

01/07/2021 - 14:22:31 Sistema A proposta readequada do item 0067 foi anexada ao processo.

01/07/2021 - 14:22:49 Sistema A proposta readequada do item 0068 foi anexada ao processo.

01/07/2021 - 14:23:02 Sistema A proposta readequada do item 0069 foi anexada ao processo.

01/07/2021 - 14:23:12 Sistema A proposta readequada do item 0070 foi anexada ao processo.

01/07/2021 - 14:23:29 Sistema A proposta readequada do item 0074 foi anexada ao processo.

01/07/2021 - 14:23:36 Sistema A proposta readequada do item 0060 foi anexada ao processo.

01/07/2021 - 14:23:42 Sistema A proposta readequada do item 0076 foi anexada ao processo.

01/07/2021 - 14:23:54 Sistema A proposta readequada do item 0077 foi anexada ao processo.

01/07/2021 - 14:24:22 Sistema A proposta readequada do item 0079 foi anexada ao processo.

01/07/2021 - 14:24:32 Sistema A proposta readequada do item 0080 foi anexada ao processo.

01/07/2021 - 14:25:04 Sistema A proposta readequada do item 0061 foi anexada ao processo.

01/07/2021 - 14:28:30 Sistema A proposta readequada do item 0024 foi anexada ao processo.

01/07/2021 - 14:29:06 F. ANJOS ANJOS LTDA... Negociação Item 0054: Solicito desclassificação desse item, valor foi lançado erroneamente. Grata!

01/07/2021 - 14:29:12 F. ECOMAIS AR CONDIC... Negociação Item 0006: Sr Pregoeiro Boa tarde, pode verificar por gentileza se os ITEM 6 realmente
necessita instalação, ou se foi algum erro de digitação ao incluir no processo, pois as outras maquinas não é
instalada, caso seja instalada por favor pedimos desclassificação do item 6,

01/07/2021 - 14:29:40 F. R C CARVALHO LOBO... Negociação Item 0024: SR. PREGOEIRO BOA TARDE, REENVIAMOS A PROPOSTA DO ITEM 24, POIS A
PRIMEIRA NÃO ESTAVA ASSINADA.

01/07/2021 - 14:30:17 Sistema A proposta readequada do item 0086 foi anexada ao processo.

01/07/2021 - 14:30:28 Sistema A proposta readequada do item 0089 foi anexada ao processo.

01/07/2021 - 14:30:39 Sistema A proposta readequada do item 0090 foi anexada ao processo.

01/07/2021 - 14:30:57 Sistema A proposta readequada do item 0094 foi anexada ao processo.

01/07/2021 - 14:31:08 Sistema A proposta readequada do item 0095 foi anexada ao processo.

01/07/2021 - 14:31:18 Sistema A proposta readequada do item 0096 foi anexada ao processo.

01/07/2021 - 14:31:28 Sistema A proposta readequada do item 0097 foi anexada ao processo.

01/07/2021 - 14:31:45 Sistema A proposta readequada do item 0100 foi anexada ao processo.

01/07/2021 - 14:32:06 Sistema A proposta readequada do item 0103 foi anexada ao processo.

01/07/2021 - 14:32:13 Sistema A proposta readequada do item 0106 foi anexada ao processo.

01/07/2021 - 14:32:24 Sistema A proposta readequada do item 0108 foi anexada ao processo.

01/07/2021 - 14:32:43 Sistema A proposta readequada do item 0109 foi anexada ao processo.

01/07/2021 - 14:32:56 Sistema A proposta readequada do item 0110 foi anexada ao processo.

01/07/2021 - 14:33:11 Sistema A proposta readequada do item 0112 foi anexada ao processo.

01/07/2021 - 14:33:21 Sistema A proposta readequada do item 0113 foi anexada ao processo.

01/07/2021 - 14:33:47 Sistema A proposta readequada do item 0114 foi anexada ao processo.

01/07/2021 - 14:33:55 Sistema A proposta readequada do item 0115 foi anexada ao processo.

01/07/2021 - 14:34:27 Sistema A proposta readequada do item 0116 foi anexada ao processo.

01/07/2021 - 14:35:02 Sistema A proposta readequada do item 0004 foi anexada ao processo.

01/07/2021 - 14:35:13 Sistema A proposta readequada do item 0005 foi anexada ao processo.

01/07/2021 - 14:43:43 Sistema A proposta readequada do item 0007 foi anexada ao processo.

01/07/2021 - 14:43:51 Sistema A proposta readequada do item 0008 foi anexada ao processo.

01/07/2021 - 14:43:56 F. SPACE INFORMÁTICA... Negociação Item 0007: Ja ofertamos nosso melhor valor

01/07/2021 - 14:44:02 F. SPACE INFORMÁTICA... Negociação Item 0008: Ja ofertamos nosso melhor valor

01/07/2021 - 14:44:17 F. Bom Bons e Descar... Negociação Item 0120: Boa tarde, Sr Pregoeiro. Já estamos no mínimo para todos os itens arrematados por
nossa empresa!

01/07/2021 - 14:44:24 Sistema A proposta readequada do item 0120 foi anexada ao processo.

01/07/2021 - 14:44:38 Sistema A proposta readequada do item 0116 foi anexada ao processo.

01/07/2021 - 15:03:22 Sistema A proposta readequada do item 0047 foi anexada ao processo.

01/07/2021 - 15:05:36 F. TH COMERCIO DE MO... Documentação Item 0047: boa tarde pedismos desclassificação de nossa empresa para este item tendo em
vista que mesmo foi cadastrado no sistema de forma erronea pois o valor lançado encontr se fora da
realidade atual.

01/07/2021 - 15:58:02 Sistema O fornecedor TH COMERCIO DE MOVEIS EIRELI foi desclassificado para o item 0047 pelo pregoeiro.
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01/07/2021 - 15:58:02 Sistema Motivo: A empresa solicitou desclassificação do item. - 01/07/2021 15:05:36 - F. TH COMERCIO DE MO... -
Documentação Item 0047: boa tarde pedismos desclassificação de nossa empresa para este item tendo em
vista que mesmo foi cadastrado no sistema de forma erronea pois o valor lançado encontr se fora da
realidade atual.

01/07/2021 - 15:58:02 Sistema O item 0047 tem como novo arrematante COSTA SIMAO LTDA com valor unitário de R$ 2.031,00.

01/07/2021 - 15:59:39 Sistema O fornecedor ANJOS ANJOS LTDA - EPP foi desclassificado para o item 0054 pelo pregoeiro e, por não ter
mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.

01/07/2021 - 15:59:39 Sistema Motivo: A empresa solicitou desclassificação: 01/07/2021 14:29:06 - F. ANJOS ANJOS LTDA... - Negociação
Item 0054: Solicito desclassificação desse item, valor foi lançado erroneamente. Grata!

01/07/2021 - 16:32:48 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 17:00 do dia 02/07/2021.

01/07/2021 - 16:32:48 Sistema Motivo: Conforme clausula 42.5. do edital aonde descreve, - É facultada ao Pregoeiro ou à Autoridade
Superior, em qualquer fase da licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar
instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveriam constar no
ato da sessão pública. Solicito da empresa para atestação de veracidade do atestado apresentado, contrato
com a empresa que forneceu o atestado acompanhado de notas fiscais do fornecimento.

01/07/2021 - 16:36:47 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0002. O prazo de envio é até às 17:00 do dia 02/07/2021.

01/07/2021 - 16:36:47 Sistema Motivo: Conforme clausula 42.5. do edital aonde descreve, - É facultada ao Pregoeiro ou à Autoridade
Superior, em qualquer fase da licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar
instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveriam constar no
ato da sessão pública. Solicito da empresa para atestação de veracidade do atestado apresentado, contrato
com a empresa que forneceu o atestado acompanhado de notas fiscais do fornecimento.

01/07/2021 - 16:50:30 Sistema Para o item 0003 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor A C SILVA COMERCIO DE GENEROS
EIRELI.

01/07/2021 - 17:03 Sistema Para o item 0004 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor ECOMAIS AR CONDICIONADOS LTDA.

01/07/2021 - 17:03 Sistema Para o item 0005 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor ECOMAIS AR CONDICIONADOS LTDA.

01/07/2021 - 17:03 Sistema Para o item 0006 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor ECOMAIS AR CONDICIONADOS LTDA.

01/07/2021 - 17:29:41 Sistema O fornecedor SPACE INFORMÁTICA E MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA foi desclassificado para o item
0007 pelo pregoeiro.

01/07/2021 - 17:29:41 Sistema Motivo: A empresa não apresentou documento solicitado no edital conforme item 19.1.1.2.Prova de inscrição
no cadastro de contribuintes Estadual (FIC) e Municipal, relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente
ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto licitado, sendo assim INABILITADA por ausência de
documentos.

01/07/2021 - 17:29:41 Sistema O item 0007 tem como novo arrematante MIDIA SEGURANÇA ELETRONICA EIRELI - ME com valor unitário
de R$ 1.869,00.

01/07/2021 - 17:32 Sistema Para o item 0007 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor MIDIA SEGURANÇA ELETRONICA
EIRELI - ME.

01/07/2021 - 17:32 Sistema Para o item 0009 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor MIDIA SEGURANÇA ELETRONICA
EIRELI - ME.

01/07/2021 - 17:32 Sistema Para o item 0011 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor MIDIA SEGURANÇA ELETRONICA
EIRELI - ME.

01/07/2021 - 17:33:25 Sistema O fornecedor SPACE INFORMÁTICA E MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA foi desclassificado para o item
0008 pelo pregoeiro.

01/07/2021 - 17:33:25 Sistema Motivo: A empresa não apresentou documento solicitado no edital conforme item 19.1.1.2.Prova de inscrição
no cadastro de contribuintes Estadual (FIC) e Municipal, relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente
ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto licitado, sendo assim INABILITADA por ausência de
documentos.

01/07/2021 - 17:33:25 Sistema O item 0008 tem como novo arrematante MIDIA SEGURANÇA ELETRONICA EIRELI - ME com valor unitário
de R$ 1.249,00.

01/07/2021 - 17:33:35 Sistema Para o item 0008 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor MIDIA SEGURANÇA ELETRONICA
EIRELI - ME.

01/07/2021 - 17:38:31 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0010. O prazo de envio é até às 17:40 do dia 02/07/2021.

01/07/2021 - 17:38:31 Sistema Motivo: Conforme clausula 42.5. do edital aonde descreve, - É facultada ao Pregoeiro ou à Autoridade
Superior, em qualquer fase da licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar
instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveriam constar no
ato da sessão pública. Solicito da empresa para atestação de veracidade do atestado apresentado, contrato
com a empresa que forneceu o atestado acompanhado de notas fiscais do fornecimento.

01/07/2021 - 17:48:03 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0015. O prazo de envio é até às 17:50 do dia 02/07/2021.

01/07/2021 - 17:48:03 Sistema Motivo: Conforme clausula 42.5. do edital aonde descreve, - É facultada ao Pregoeiro ou à Autoridade
Superior, em qualquer fase da licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar
instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveriam constar no
ato da sessão pública. Solicito da empresa para atestação de veracidade do atestado apresentado, contrato
com a empresa que forneceu o atestado acompanhado de notas fiscais do fornecimento.

01/07/2021 - 17:52:19 Sistema A habilitação do item 0003 foi revertida.

01/07/2021 - 17:52:19 Sistema Motivo: A documentação foi verificada novamente e surgiram duvidas que necessitam serem sanadas.

01/07/2021 - 17:53 Sistema Para o item 0003 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor A C SILVA COMERCIO DE GENEROS
EIRELI.

01/07/2021 - 17:53 Sistema Para o item 0062 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor A C SILVA COMERCIO DE GENEROS
EIRELI.

01/07/2021 - 17:53 Sistema Para o item 0066 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor A C SILVA COMERCIO DE GENEROS
EIRELI.

01/07/2021 - 17:53 Sistema Para o item 0071 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor A C SILVA COMERCIO DE GENEROS
EIRELI.

01/07/2021 - 17:53 Sistema Para o item 0072 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor A C SILVA COMERCIO DE GENEROS
EIRELI.

01/07/2021 - 17:53 Sistema Para o item 0073 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor A C SILVA COMERCIO DE GENEROS
EIRELI.
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01/07/2021 - 17:53 Sistema Para o item 0075 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor A C SILVA COMERCIO DE GENEROS
EIRELI.

01/07/2021 - 18:05:55 Sistema O fornecedor MV ELETRONICOS EIRELI - ME foi desclassificado para o item 0018 pelo pregoeiro.

01/07/2021 - 18:05:55 Sistema Motivo: A empresa não apresentou conforme item 19.1.1.2.Prova de inscrição no cadastro de contribuintes
Estadual (FIC) e Municipal, relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e
compatível com o objeto licitado e nem item 19.1.1.8. Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada, ficando INABILITADA, por não apresentar toda documentação
exigida no edital.

01/07/2021 - 18:05:55 Sistema O item 0018 tem como novo arrematante Sentinela do Vale Comercial Eireli com valor unitário de R$ 729,77.

01/07/2021 - 18:09 Sistema Para o item 0018 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Sentinela do Vale Comercial Eireli.

01/07/2021 - 18:09 Sistema Para o item 0019 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Sentinela do Vale Comercial Eireli.

01/07/2021 - 18:09 Sistema Para o item 0030 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Sentinela do Vale Comercial Eireli.

01/07/2021 - 18:09 Sistema Para o item 0037 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Sentinela do Vale Comercial Eireli.

01/07/2021 - 18:09 Sistema Para o item 0049 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Sentinela do Vale Comercial Eireli.

01/07/2021 - 18:09 Sistema Para o item 0055 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Sentinela do Vale Comercial Eireli.

01/07/2021 - 18:09 Sistema Para o item 0056 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Sentinela do Vale Comercial Eireli.

01/07/2021 - 18:19 Sistema Para o item 0022 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor R C CARVALHO LOBO COMERCIO DE
MOVEIS EIRELI.

01/07/2021 - 18:19 Sistema Para o item 0024 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor R C CARVALHO LOBO COMERCIO DE
MOVEIS EIRELI.

01/07/2021 - 18:19 Sistema Para o item 0025 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor R C CARVALHO LOBO COMERCIO DE
MOVEIS EIRELI.

01/07/2021 - 18:19 Sistema Para o item 0026 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor R C CARVALHO LOBO COMERCIO DE
MOVEIS EIRELI.

01/07/2021 - 18:19 Sistema Para o item 0050 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor R C CARVALHO LOBO COMERCIO DE
MOVEIS EIRELI.

01/07/2021 - 18:19 Sistema Para o item 0051 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor R C CARVALHO LOBO COMERCIO DE
MOVEIS EIRELI.

01/07/2021 - 18:19 Sistema Para o item 0060 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor R C CARVALHO LOBO COMERCIO DE
MOVEIS EIRELI.

01/07/2021 - 18:19 Sistema Para o item 0061 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor R C CARVALHO LOBO COMERCIO DE
MOVEIS EIRELI.

01/07/2021 - 18:32:30 Sistema Para o item 0047 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor COSTA SIMAO LTDA.

01/07/2021 - 18:36:23 Sistema O fornecedor MV ELETRONICOS EIRELI - ME foi inabilitado no processo.

01/07/2021 - 18:36:23 Sistema Motivo: A empresa não apresentou conforme item 19.1.1.2.Prova de inscrição no cadastro de contribuintes
Estadual (FIC) e Municipal, relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e
compatível com o objeto licitado e nem item 19.1.1.8. Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada, ficando INABILITADA, por não apresentar toda documentação
exigida no edital.

01/07/2021 - 18:36:23 Sistema O fornecedor MV ELETRONICOS EIRELI - ME foi inabilitado para o item 0078 pelo pregoeiro.

01/07/2021 - 18:36:23 Sistema Motivo: A empresa não apresentou conforme item 19.1.1.2.Prova de inscrição no cadastro de contribuintes
Estadual (FIC) e Municipal, relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e
compatível com o objeto licitado e nem item 19.1.1.8. Certidão específica, emitida pela Junta Comercial da
sede da licitante, devidamente atualizada, ficando INABILITADA, por não apresentar toda documentação
exigida no edital.

01/07/2021 - 18:36:23 Sistema O item 0078 tem como novo arrematante A C SILVA COMERCIO DE GENEROS EIRELI com valor unitário
de R$ 240,00.

01/07/2021 - 18:36:29 Sistema Para o item 0078 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor A C SILVA COMERCIO DE GENEROS
EIRELI.

01/07/2021 - 18:37 Sistema Para o item 0081 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor JACILENE PEREIRA GOMES.

01/07/2021 - 18:37 Sistema Para o item 0082 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor JACILENE PEREIRA GOMES.

01/07/2021 - 18:37 Sistema Para o item 0083 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor JACILENE PEREIRA GOMES.

01/07/2021 - 18:37 Sistema Para o item 0084 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor JACILENE PEREIRA GOMES.

01/07/2021 - 18:37 Sistema Para o item 0085 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor JACILENE PEREIRA GOMES.

01/07/2021 - 18:37 Sistema Para o item 0087 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor JACILENE PEREIRA GOMES.

01/07/2021 - 18:37 Sistema Para o item 0088 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor JACILENE PEREIRA GOMES.

01/07/2021 - 18:37 Sistema Para o item 0101 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor JACILENE PEREIRA GOMES.

01/07/2021 - 18:37 Sistema Para o item 0102 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor JACILENE PEREIRA GOMES.

01/07/2021 - 18:37 Sistema Para o item 0104 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor JACILENE PEREIRA GOMES.

01/07/2021 - 18:37 Sistema Para o item 0105 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor JACILENE PEREIRA GOMES.

01/07/2021 - 18:37 Sistema Para o item 0107 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor JACILENE PEREIRA GOMES.

01/07/2021 - 18:37 Sistema Para o item 0111 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor JACILENE PEREIRA GOMES.

01/07/2021 - 18:40:08 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0091. O prazo de envio é até às 18:00 do dia 02/07/2021.

01/07/2021 - 18:40:08 Sistema Motivo: Conforme clausula 42.5. do edital aonde descreve, - É facultada ao Pregoeiro ou à Autoridade
Superior, em qualquer fase da licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar
instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveriam constar no
ato da sessão pública. Solicito da empresa para atestação de veracidade do atestado apresentado, contrato
com a empresa que forneceu o atestado acompanhado de notas fiscais do fornecimento.

01/07/2021 - 18:42:37 Sistema Para o item 0120 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Bom Bons e Descartáveis Eireli.
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01/07/2021 - 18:49:53 Pregoeiro Senhores, ficam NOTIFICADAS as empresas a responderem as diligências sobre pena de inabilitação caso
não apresente o solicitado dentro do prazo indicado no sistema.

01/07/2021 - 18:50:01 Pregoeiro Senhores, retornamos na segunda feira - 05/07/2021 as 08:00hs para continuidade.

02/07/2021 - 11:52:11 Sistema A diligência do item 0002 foi anexada ao processo.

02/07/2021 - 13:22:10 Sistema O fornecedor Bom Bons e Descartáveis Eireli - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0002.

02/07/2021 - 16:02:54 Sistema A diligência do item 0091 foi anexada ao processo.

02/07/2021 - 17:12:01 Sistema A diligência do item 0015 foi anexada ao processo.

05/07/2021 - 08:47:58 Pregoeiro Bom dia senhores

05/07/2021 - 08:48:16 Pregoeiro Daremos continuidade, estavamos com problema no fornecimento de internet

05/07/2021 - 08:49:27 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0002.

05/07/2021 - 08:49:27 Sistema Intenção: Imo Sr. Pregoeiro Presidente da CPL da Prefeitura Municipal de Soure Vimos manifestar a nossa
intenção de recorrer, haja vista que o fornecedor Anjos&Anjos, não enviou a certidão específica devidamente
atualizada, conforme está disposto no subitem 19.1.1.8. do edital. Além disso, não indicou na proposta o
prazo de entrega dos itens.

05/07/2021 - 09:17:01 Sistema O fornecedor SANTANA E SOUZA DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI foi inabilitado no
processo.

05/07/2021 - 09:17:01 Sistema Motivo: A empresa não apresentou conforme solicitado os documentos solicitados na diligência, sendo que
os documentos solicitados são necessários para atestar a veracidade do atestado de capacidade técnica
apresentada pela empresa, e conforme informado a não apresentação dos documentos solicitados a
empresa seria INABILITADA.

05/07/2021 - 09:17:01 Sistema O fornecedor SANTANA E SOUZA DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI foi inabilitado para
o item 0001 pelo pregoeiro.

05/07/2021 - 09:17:01 Sistema Motivo: A empresa não apresentou conforme solicitado os documentos solicitados na diligência, sendo que
os documentos solicitados são necessários para atestar a veracidade do atestado de capacidade técnica
apresentada pela empresa, e conforme informado a não apresentação dos documentos solicitados a
empresa seria INABILITADA.

05/07/2021 - 09:17:01 Sistema O item 0001 tem como novo arrematante MIDIA SEGURANÇA ELETRONICA EIRELI - ME com valor unitário
de R$ 1.827,00.

05/07/2021 - 09:20:42 Sistema Para o item 0001 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor MIDIA SEGURANÇA ELETRONICA
EIRELI - ME.

05/07/2021 - 10:23:55 Sistema O fornecedor ANJOS ANJOS LTDA - EPP foi inabilitado no processo.

05/07/2021 - 10:23:55 Sistema O fornecedor ANJOS ANJOS LTDA - EPP foi inabilitado para o item 0002 pelo pregoeiro.

05/07/2021 - 10:23:55 Sistema O item 0002 tem como novo arrematante O M TEIXEIRA SERVICOS E COMERCIO EM GERAL EIRELI com
valor unitário de R$ 2.291,65.

05/07/2021 - 10:23:55 Sistema O fornecedor ANJOS ANJOS LTDA - EPP foi inabilitado para o item 0012 pelo pregoeiro.

05/07/2021 - 10:23:55 Sistema O item 0012 tem como novo arrematante R C CARVALHO LOBO COMERCIO DE MOVEIS EIRELI com
valor unitário de R$ 796,00.

05/07/2021 - 10:23:55 Sistema O fornecedor ANJOS ANJOS LTDA - EPP foi inabilitado para o item 0013 pelo pregoeiro.

05/07/2021 - 10:23:55 Sistema O item 0013 tem como novo arrematante L CARVALHO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI com valor unitário
de R$ 762,00.

05/07/2021 - 10:23:55 Sistema O fornecedor ANJOS ANJOS LTDA - EPP foi inabilitado para o item 0014 pelo pregoeiro.

05/07/2021 - 10:23:55 Sistema O item 0014 tem como novo arrematante COSTA SIMAO LTDA com valor unitário de R$ 1.605,00.

05/07/2021 - 10:23:55 Sistema O fornecedor ANJOS ANJOS LTDA - EPP foi inabilitado para o item 0020 pelo pregoeiro.

05/07/2021 - 10:23:55 Sistema O item 0020 tem como novo arrematante L CARVALHO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI com valor unitário
de R$ 1.670,00.

05/07/2021 - 10:23:55 Sistema O fornecedor ANJOS ANJOS LTDA - EPP foi inabilitado para o item 0027 pelo pregoeiro.

05/07/2021 - 10:23:55 Sistema O item 0027 tem como novo arrematante MIDIA SEGURANÇA ELETRONICA EIRELI - ME com valor unitário
de R$ 432,00.

05/07/2021 - 10:23:55 Sistema O fornecedor ANJOS ANJOS LTDA - EPP foi inabilitado para o item 0028 pelo pregoeiro.

05/07/2021 - 10:23:55 Sistema O item 0028 tem como novo arrematante Bom Bons e Descartáveis Eireli com valor unitário de R$ 3.280,00.

05/07/2021 - 10:23:55 Sistema O fornecedor ANJOS ANJOS LTDA - EPP foi inabilitado para o item 0029 pelo pregoeiro.

05/07/2021 - 10:23:55 Sistema O item 0029 tem como novo arrematante O M TEIXEIRA SERVICOS E COMERCIO EM GERAL EIRELI com
valor unitário de R$ 274,00.

05/07/2021 - 10:23:55 Sistema O fornecedor ANJOS ANJOS LTDA - EPP foi inabilitado para o item 0032 pelo pregoeiro.

05/07/2021 - 10:23:55 Sistema O item 0032 tem como novo arrematante COSTA SIMAO LTDA com valor unitário de R$ 790,00.

05/07/2021 - 10:23:55 Sistema O fornecedor ANJOS ANJOS LTDA - EPP foi inabilitado para o item 0033 pelo pregoeiro.

05/07/2021 - 10:23:55 Sistema O item 0033 tem como novo arrematante O M TEIXEIRA SERVICOS E COMERCIO EM GERAL EIRELI com
valor unitário de R$ 682,00.

05/07/2021 - 10:23:55 Sistema O fornecedor ANJOS ANJOS LTDA - EPP foi inabilitado para o item 0034 pelo pregoeiro.

05/07/2021 - 10:23:55 Sistema O item 0034 tem como novo arrematante Bom Bons e Descartáveis Eireli com valor unitário de R$ 1.740,00.

05/07/2021 - 10:23:55 Sistema O fornecedor ANJOS ANJOS LTDA - EPP foi inabilitado para o item 0035 pelo pregoeiro.

05/07/2021 - 10:23:55 Sistema O item 0035 tem como novo arrematante O M TEIXEIRA SERVICOS E COMERCIO EM GERAL EIRELI com
valor unitário de R$ 1.485,00.

05/07/2021 - 10:23:55 Sistema O fornecedor ANJOS ANJOS LTDA - EPP foi inabilitado para o item 0038 pelo pregoeiro.

05/07/2021 - 10:23:55 Sistema O item 0038 tem como novo arrematante Sentinela do Vale Comercial Eireli com valor unitário de R$ 733,24.

05/07/2021 - 10:23:55 Sistema O fornecedor ANJOS ANJOS LTDA - EPP foi inabilitado para o item 0039 pelo pregoeiro.

05/07/2021 - 10:23:55 Sistema O item 0039 tem como novo arrematante Bom Bons e Descartáveis Eireli com valor unitário de R$ 3.420,00.
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05/07/2021 - 10:23:55 Sistema O fornecedor ANJOS ANJOS LTDA - EPP foi inabilitado para o item 0040 pelo pregoeiro.

05/07/2021 - 10:23:55 Sistema O item 0040 tem como novo arrematante Bom Bons e Descartáveis Eireli com valor unitário de R$ 1.496,00.

05/07/2021 - 10:23:55 Sistema O fornecedor ANJOS ANJOS LTDA - EPP foi inabilitado para o item 0041 pelo pregoeiro.

05/07/2021 - 10:23:55 Sistema O item 0041 tem como novo arrematante A C SILVA COMERCIO DE GENEROS EIRELI com valor unitário
de R$ 3.000,00.

05/07/2021 - 10:23:55 Sistema O fornecedor ANJOS ANJOS LTDA - EPP foi inabilitado para o item 0042 pelo pregoeiro.

05/07/2021 - 10:23:55 Sistema O item 0042 tem como novo arrematante MIDIA SEGURANÇA ELETRONICA EIRELI - ME com valor unitário
de R$ 590,50.

05/07/2021 - 10:23:55 Sistema O fornecedor ANJOS ANJOS LTDA - EPP foi inabilitado para o item 0043 pelo pregoeiro.

05/07/2021 - 10:23:55 Sistema O item 0043 tem como novo arrematante R C CARVALHO LOBO COMERCIO DE MOVEIS EIRELI com
valor unitário de R$ 250,00.

05/07/2021 - 10:23:55 Sistema O fornecedor ANJOS ANJOS LTDA - EPP foi inabilitado para o item 0045 pelo pregoeiro.

05/07/2021 - 10:23:55 Sistema O item 0045 tem como novo arrematante A C SILVA COMERCIO DE GENEROS EIRELI com valor unitário
de R$ 1.370,00.

05/07/2021 - 10:23:55 Sistema O fornecedor ANJOS ANJOS LTDA - EPP foi inabilitado para o item 0046 pelo pregoeiro.

05/07/2021 - 10:23:55 Sistema O item 0046 tem como novo arrematante COSTA SIMAO LTDA com valor unitário de R$ 2.330,00.

05/07/2021 - 10:23:55 Sistema O fornecedor ANJOS ANJOS LTDA - EPP foi inabilitado para o item 0048 pelo pregoeiro.

05/07/2021 - 10:23:55 Sistema O item 0048 tem como novo arrematante A C SILVA COMERCIO DE GENEROS EIRELI com valor unitário
de R$ 1.179,00.

05/07/2021 - 10:23:55 Sistema O fornecedor ANJOS ANJOS LTDA - EPP foi inabilitado para o item 0052 pelo pregoeiro.

05/07/2021 - 10:23:55 Sistema O item 0052 tem como novo arrematante A C SILVA COMERCIO DE GENEROS EIRELI com valor unitário
de R$ 632,00.

05/07/2021 - 10:23:55 Sistema O fornecedor ANJOS ANJOS LTDA - EPP foi inabilitado para o item 0053 pelo pregoeiro.

05/07/2021 - 10:23:55 Sistema O item 0053 tem como novo arrematante A C SILVA COMERCIO DE GENEROS EIRELI com valor unitário
de R$ 4.900,00.

05/07/2021 - 10:23:55 Sistema O fornecedor ANJOS ANJOS LTDA - EPP foi inabilitado para o item 0057 pelo pregoeiro.

05/07/2021 - 10:23:55 Sistema O item 0057 tem como novo arrematante MIDIA SEGURANÇA ELETRONICA EIRELI - ME com valor unitário
de R$ 615,00.

05/07/2021 - 10:23:55 Sistema O fornecedor ANJOS ANJOS LTDA - EPP foi inabilitado para o item 0058 pelo pregoeiro.

05/07/2021 - 10:23:55 Sistema O item 0058 tem como novo arrematante MIDIA SEGURANÇA ELETRONICA EIRELI - ME com valor unitário
de R$ 650,00.

05/07/2021 - 10:23:55 Sistema O fornecedor ANJOS ANJOS LTDA - EPP foi inabilitado para o item 0059 pelo pregoeiro.

05/07/2021 - 10:23:55 Sistema O item 0059 tem como novo arrematante MIDIA SEGURANÇA ELETRONICA EIRELI - ME com valor unitário
de R$ 710,00.

05/07/2021 - 10:23:55 Sistema O fornecedor ANJOS ANJOS LTDA - EPP foi inabilitado para o item 0063 pelo pregoeiro.

05/07/2021 - 10:23:55 Sistema O item 0063 tem como novo arrematante Bom Bons e Descartáveis Eireli com valor unitário de R$ 72,00.

05/07/2021 - 10:23:55 Sistema O fornecedor ANJOS ANJOS LTDA - EPP foi inabilitado para o item 0065 pelo pregoeiro.

05/07/2021 - 10:23:55 Sistema O item 0065 tem como novo arrematante A C SILVA COMERCIO DE GENEROS EIRELI com valor unitário
de R$ 480,00.

05/07/2021 - 10:23:55 Sistema O fornecedor ANJOS ANJOS LTDA - EPP foi inabilitado para o item 0067 pelo pregoeiro.

05/07/2021 - 10:23:55 Sistema O item 0067 tem como novo arrematante Sentinela do Vale Comercial Eireli com valor unitário de R$ 766,34.

05/07/2021 - 10:23:55 Sistema O fornecedor ANJOS ANJOS LTDA - EPP foi inabilitado para o item 0068 pelo pregoeiro.

05/07/2021 - 10:23:55 Sistema O item 0068 tem como novo arrematante Sentinela do Vale Comercial Eireli com valor unitário de R$ 489,58.

05/07/2021 - 10:23:55 Sistema O fornecedor ANJOS ANJOS LTDA - EPP foi inabilitado para o item 0069 pelo pregoeiro.

05/07/2021 - 10:23:55 Sistema O item 0069 tem como novo arrematante Sentinela do Vale Comercial Eireli com valor unitário de R$ 513,88.

05/07/2021 - 10:23:55 Sistema O fornecedor ANJOS ANJOS LTDA - EPP foi inabilitado para o item 0070 pelo pregoeiro.

05/07/2021 - 10:23:55 Sistema O item 0070 tem como novo arrematante Bom Bons e Descartáveis Eireli com valor unitário de R$ 3.350,00.

05/07/2021 - 10:23:55 Sistema O fornecedor ANJOS ANJOS LTDA - EPP foi inabilitado para o item 0074 pelo pregoeiro.

05/07/2021 - 10:23:55 Sistema O item 0074 tem como novo arrematante L CARVALHO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI com valor unitário
de R$ 1.500,00.

05/07/2021 - 10:23:55 Sistema O fornecedor ANJOS ANJOS LTDA - EPP foi inabilitado para o item 0076 pelo pregoeiro.

05/07/2021 - 10:23:55 Sistema O item 0076 tem como novo arrematante Bom Bons e Descartáveis Eireli com valor unitário de R$ 2.080,00.

05/07/2021 - 10:23:55 Sistema O fornecedor ANJOS ANJOS LTDA - EPP foi inabilitado para o item 0077 pelo pregoeiro.

05/07/2021 - 10:23:55 Sistema O item 0077 tem como novo arrematante Bom Bons e Descartáveis Eireli com valor unitário de R$ 896,00.

05/07/2021 - 10:23:55 Sistema O fornecedor ANJOS ANJOS LTDA - EPP foi inabilitado para o item 0079 pelo pregoeiro.

05/07/2021 - 10:23:55 Sistema O item 0079 tem como novo arrematante Bom Bons e Descartáveis Eireli com valor unitário de R$ 288,00.

05/07/2021 - 10:23:55 Sistema O fornecedor ANJOS ANJOS LTDA - EPP foi inabilitado para o item 0080 pelo pregoeiro.

05/07/2021 - 10:23:55 Sistema O item 0080 tem como novo arrematante Bom Bons e Descartáveis Eireli com valor unitário de R$ 488,00.

05/07/2021 - 10:23:55 Sistema O fornecedor ANJOS ANJOS LTDA - EPP foi inabilitado para o item 0086 pelo pregoeiro.

05/07/2021 - 10:23:55 Sistema O item 0086 tem como novo arrematante JACILENE PEREIRA GOMES com valor unitário de R$ 729,20.

05/07/2021 - 10:23:55 Sistema O fornecedor ANJOS ANJOS LTDA - EPP foi inabilitado para o item 0089 pelo pregoeiro.

05/07/2021 - 10:23:55 Sistema O item 0089 tem como novo arrematante JACILENE PEREIRA GOMES com valor unitário de R$ 67,62.
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05/07/2021 - 10:23:55 Sistema O fornecedor ANJOS ANJOS LTDA - EPP foi inabilitado para o item 0090 pelo pregoeiro.

05/07/2021 - 10:23:55 Sistema O item 0090 tem como novo arrematante Bom Bons e Descartáveis Eireli com valor unitário de R$ 168,00.

05/07/2021 - 10:23:55 Sistema O fornecedor ANJOS ANJOS LTDA - EPP foi inabilitado para o item 0094 pelo pregoeiro.

05/07/2021 - 10:23:55 Sistema O item 0094 tem como novo arrematante HIGOR MARTINS PEGORARO 07700858730 com valor unitário de
R$ 40,14.

05/07/2021 - 10:23:55 Sistema O fornecedor ANJOS ANJOS LTDA - EPP foi inabilitado para o item 0095 pelo pregoeiro.

05/07/2021 - 10:23:55 Sistema O item 0095 tem como novo arrematante Bom Bons e Descartáveis Eireli com valor unitário de R$ 68,00.

05/07/2021 - 10:23:55 Sistema O fornecedor ANJOS ANJOS LTDA - EPP foi inabilitado para o item 0096 pelo pregoeiro.

05/07/2021 - 10:23:55 Sistema O item 0096 tem como novo arrematante Bom Bons e Descartáveis Eireli com valor unitário de R$ 76,00.

05/07/2021 - 10:23:55 Sistema O fornecedor ANJOS ANJOS LTDA - EPP foi inabilitado para o item 0097 pelo pregoeiro.

05/07/2021 - 10:23:55 Sistema O item 0097 tem como novo arrematante Bom Bons e Descartáveis Eireli com valor unitário de R$ 40,00.

05/07/2021 - 10:23:55 Sistema O fornecedor ANJOS ANJOS LTDA - EPP foi inabilitado para o item 0100 pelo pregoeiro.

05/07/2021 - 10:23:55 Sistema O item 0100 tem como novo arrematante Bom Bons e Descartáveis Eireli com valor unitário de R$ 96,00.

05/07/2021 - 10:23:55 Sistema O fornecedor ANJOS ANJOS LTDA - EPP foi inabilitado para o item 0103 pelo pregoeiro e, por não ter mais
lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.

05/07/2021 - 10:23:55 Sistema O fornecedor ANJOS ANJOS LTDA - EPP foi inabilitado para o item 0106 pelo pregoeiro.

05/07/2021 - 10:23:55 Sistema O item 0106 tem como novo arrematante HIGOR MARTINS PEGORARO 07700858730 com valor unitário de
R$ 21,88.

05/07/2021 - 10:23:55 Sistema O fornecedor ANJOS ANJOS LTDA - EPP foi inabilitado para o item 0108 pelo pregoeiro.

05/07/2021 - 10:23:55 Sistema O item 0108 tem como novo arrematante HIGOR MARTINS PEGORARO 07700858730 com valor unitário de
R$ 17,73.

05/07/2021 - 10:23:55 Sistema O fornecedor ANJOS ANJOS LTDA - EPP foi inabilitado para o item 0109 pelo pregoeiro e, por não ter mais
lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.

05/07/2021 - 10:23:55 Sistema O fornecedor ANJOS ANJOS LTDA - EPP foi inabilitado para o item 0110 pelo pregoeiro e, por não ter mais
lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.

05/07/2021 - 10:23:55 Sistema O fornecedor ANJOS ANJOS LTDA - EPP foi inabilitado para o item 0112 pelo pregoeiro.

05/07/2021 - 10:23:55 Sistema O item 0112 tem como novo arrematante Bom Bons e Descartáveis Eireli com valor unitário de R$ 318,00.

05/07/2021 - 10:23:55 Sistema O fornecedor ANJOS ANJOS LTDA - EPP foi inabilitado para o item 0113 pelo pregoeiro.

05/07/2021 - 10:23:55 Sistema O item 0113 tem como novo arrematante Bom Bons e Descartáveis Eireli com valor unitário de R$ 255,00.

05/07/2021 - 10:23:55 Sistema O fornecedor ANJOS ANJOS LTDA - EPP foi inabilitado para o item 0114 pelo pregoeiro.

05/07/2021 - 10:23:55 Sistema O item 0114 tem como novo arrematante Bom Bons e Descartáveis Eireli com valor unitário de R$ 540,00.

05/07/2021 - 10:23:55 Sistema O fornecedor ANJOS ANJOS LTDA - EPP foi inabilitado para o item 0115 pelo pregoeiro.

05/07/2021 - 10:23:55 Sistema O item 0115 tem como novo arrematante Bom Bons e Descartáveis Eireli com valor unitário de R$ 240,00.

05/07/2021 - 10:23:55 Sistema O fornecedor ANJOS ANJOS LTDA - EPP foi inabilitado para o item 0116 pelo pregoeiro e, por não ter mais
lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.

05/07/2021 - 10:23:56 Sistema Motivo: A empresa apresentou documentos da diligência no prazo solicitado, no entanto após a analise dos
mesmos foram verificada pela equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela empresa
correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado apresentado pela empresa esta datado de "02
de dezembro de 2019", no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa: ANJOS &
ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº 06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo,
Nº 1994, Bairro – Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE DIVERSOS, para a
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo
assim por não consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos apresentados, fica a empresa
INABILITADA do presente processo.

05/07/2021 - 10:23:56 Sistema Motivo: A empresa apresentou documentos da diligência no prazo solicitado, no entanto após a analise dos
mesmos foram verificada pela equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela empresa
correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado apresentado pela empresa esta datado de "02
de dezembro de 2019", no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa: ANJOS &
ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº 06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo,
Nº 1994, Bairro – Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE DIVERSOS, para a
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo
assim por não consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos apresentados, fica a empresa
INABILITADA do presente processo.

05/07/2021 - 10:23:56 Sistema Motivo: A empresa apresentou documentos da diligência no prazo solicitado, no entanto após a analise dos
mesmos foram verificada pela equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela empresa
correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado apresentado pela empresa esta datado de "02
de dezembro de 2019", no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa: ANJOS &
ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº 06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo,
Nº 1994, Bairro – Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE DIVERSOS, para a
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo
assim por não consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos apresentados, fica a empresa
INABILITADA do presente processo.

05/07/2021 - 10:23:56 Sistema Motivo: A empresa apresentou documentos da diligência no prazo solicitado, no entanto após a analise dos
mesmos foram verificada pela equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela empresa
correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado apresentado pela empresa esta datado de "02
de dezembro de 2019", no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa: ANJOS &
ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº 06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo,
Nº 1994, Bairro – Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE DIVERSOS, para a
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo
assim por não consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos apresentados, fica a empresa
INABILITADA do presente processo.
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05/07/2021 - 10:23:56 Sistema Motivo: A empresa apresentou documentos da diligência no prazo solicitado, no entanto após a analise dos
mesmos foram verificada pela equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela empresa
correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado apresentado pela empresa esta datado de "02
de dezembro de 2019", no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa: ANJOS &
ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº 06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo,
Nº 1994, Bairro – Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE DIVERSOS, para a
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo
assim por não consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos apresentados, fica a empresa
INABILITADA do presente processo.

05/07/2021 - 10:23:56 Sistema Motivo: A empresa apresentou documentos da diligência no prazo solicitado, no entanto após a analise dos
mesmos foram verificada pela equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela empresa
correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado apresentado pela empresa esta datado de "02
de dezembro de 2019", no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa: ANJOS &
ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº 06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo,
Nº 1994, Bairro – Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE DIVERSOS, para a
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo
assim por não consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos apresentados, fica a empresa
INABILITADA do presente processo.

05/07/2021 - 10:23:56 Sistema Motivo: A empresa apresentou documentos da diligência no prazo solicitado, no entanto após a analise dos
mesmos foram verificada pela equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela empresa
correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado apresentado pela empresa esta datado de "02
de dezembro de 2019", no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa: ANJOS &
ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº 06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo,
Nº 1994, Bairro – Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE DIVERSOS, para a
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo
assim por não consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos apresentados, fica a empresa
INABILITADA do presente processo.

05/07/2021 - 10:23:56 Sistema Motivo: A empresa apresentou documentos da diligência no prazo solicitado, no entanto após a analise dos
mesmos foram verificada pela equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela empresa
correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado apresentado pela empresa esta datado de "02
de dezembro de 2019", no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa: ANJOS &
ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº 06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo,
Nº 1994, Bairro – Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE DIVERSOS, para a
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo
assim por não consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos apresentados, fica a empresa
INABILITADA do presente processo.

05/07/2021 - 10:23:56 Sistema Motivo: A empresa apresentou documentos da diligência no prazo solicitado, no entanto após a analise dos
mesmos foram verificada pela equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela empresa
correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado apresentado pela empresa esta datado de "02
de dezembro de 2019", no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa: ANJOS &
ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº 06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo,
Nº 1994, Bairro – Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE DIVERSOS, para a
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo
assim por não consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos apresentados, fica a empresa
INABILITADA do presente processo.

05/07/2021 - 10:23:56 Sistema Motivo: A empresa apresentou documentos da diligência no prazo solicitado, no entanto após a analise dos
mesmos foram verificada pela equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela empresa
correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado apresentado pela empresa esta datado de "02
de dezembro de 2019", no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa: ANJOS &
ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº 06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo,
Nº 1994, Bairro – Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE DIVERSOS, para a
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo
assim por não consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos apresentados, fica a empresa
INABILITADA do presente processo.

05/07/2021 - 10:23:56 Sistema Motivo: A empresa apresentou documentos da diligência no prazo solicitado, no entanto após a analise dos
mesmos foram verificada pela equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela empresa
correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado apresentado pela empresa esta datado de "02
de dezembro de 2019", no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa: ANJOS &
ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº 06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo,
Nº 1994, Bairro – Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE DIVERSOS, para a
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo
assim por não consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos apresentados, fica a empresa
INABILITADA do presente processo.

05/07/2021 - 10:23:56 Sistema Motivo: A empresa apresentou documentos da diligência no prazo solicitado, no entanto após a analise dos
mesmos foram verificada pela equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela empresa
correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado apresentado pela empresa esta datado de "02
de dezembro de 2019", no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa: ANJOS &
ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº 06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo,
Nº 1994, Bairro – Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE DIVERSOS, para a
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo
assim por não consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos apresentados, fica a empresa
INABILITADA do presente processo.

05/07/2021 - 10:23:56 Sistema Motivo: A empresa apresentou documentos da diligência no prazo solicitado, no entanto após a analise dos
mesmos foram verificada pela equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela empresa
correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado apresentado pela empresa esta datado de "02
de dezembro de 2019", no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa: ANJOS &
ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº 06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo,
Nº 1994, Bairro – Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE DIVERSOS, para a
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo
assim por não consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos apresentados, fica a empresa
INABILITADA do presente processo.

05/07/2021 - 10:23:56 Sistema Motivo: A empresa apresentou documentos da diligência no prazo solicitado, no entanto após a analise dos
mesmos foram verificada pela equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela empresa
correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado apresentado pela empresa esta datado de "02
de dezembro de 2019", no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa: ANJOS &
ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº 06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo,
Nº 1994, Bairro – Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE DIVERSOS, para a
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo
assim por não consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos apresentados, fica a empresa
INABILITADA do presente processo.



A autenticidade do documento pode ser verificada no site http://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 20/09/2021 às 16:54:32.
Código verificador: 13D75D

Página 384 de 423

05/07/2021 - 10:23:56 Sistema Motivo: A empresa apresentou documentos da diligência no prazo solicitado, no entanto após a analise dos
mesmos foram verificada pela equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela empresa
correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado apresentado pela empresa esta datado de "02
de dezembro de 2019", no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa: ANJOS &
ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº 06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo,
Nº 1994, Bairro – Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE DIVERSOS, para a
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo
assim por não consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos apresentados, fica a empresa
INABILITADA do presente processo.

05/07/2021 - 10:23:56 Sistema Motivo: A empresa apresentou documentos da diligência no prazo solicitado, no entanto após a analise dos
mesmos foram verificada pela equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela empresa
correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado apresentado pela empresa esta datado de "02
de dezembro de 2019", no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa: ANJOS &
ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº 06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo,
Nº 1994, Bairro – Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE DIVERSOS, para a
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo
assim por não consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos apresentados, fica a empresa
INABILITADA do presente processo.

05/07/2021 - 10:23:56 Sistema Motivo: A empresa apresentou documentos da diligência no prazo solicitado, no entanto após a analise dos
mesmos foram verificada pela equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela empresa
correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado apresentado pela empresa esta datado de "02
de dezembro de 2019", no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa: ANJOS &
ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº 06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo,
Nº 1994, Bairro – Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE DIVERSOS, para a
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo
assim por não consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos apresentados, fica a empresa
INABILITADA do presente processo.

05/07/2021 - 10:23:56 Sistema Motivo: A empresa apresentou documentos da diligência no prazo solicitado, no entanto após a analise dos
mesmos foram verificada pela equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela empresa
correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado apresentado pela empresa esta datado de "02
de dezembro de 2019", no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa: ANJOS &
ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº 06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo,
Nº 1994, Bairro – Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE DIVERSOS, para a
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo
assim por não consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos apresentados, fica a empresa
INABILITADA do presente processo.

05/07/2021 - 10:23:56 Sistema Motivo: A empresa apresentou documentos da diligência no prazo solicitado, no entanto após a analise dos
mesmos foram verificada pela equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela empresa
correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado apresentado pela empresa esta datado de "02
de dezembro de 2019", no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa: ANJOS &
ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº 06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo,
Nº 1994, Bairro – Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE DIVERSOS, para a
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo
assim por não consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos apresentados, fica a empresa
INABILITADA do presente processo.

05/07/2021 - 10:23:56 Sistema Motivo: A empresa apresentou documentos da diligência no prazo solicitado, no entanto após a analise dos
mesmos foram verificada pela equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela empresa
correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado apresentado pela empresa esta datado de "02
de dezembro de 2019", no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa: ANJOS &
ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº 06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo,
Nº 1994, Bairro – Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE DIVERSOS, para a
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo
assim por não consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos apresentados, fica a empresa
INABILITADA do presente processo.

05/07/2021 - 10:23:56 Sistema Motivo: A empresa apresentou documentos da diligência no prazo solicitado, no entanto após a analise dos
mesmos foram verificada pela equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela empresa
correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado apresentado pela empresa esta datado de "02
de dezembro de 2019", no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa: ANJOS &
ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº 06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo,
Nº 1994, Bairro – Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE DIVERSOS, para a
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo
assim por não consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos apresentados, fica a empresa
INABILITADA do presente processo.

05/07/2021 - 10:23:56 Sistema Motivo: A empresa apresentou documentos da diligência no prazo solicitado, no entanto após a analise dos
mesmos foram verificada pela equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela empresa
correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado apresentado pela empresa esta datado de "02
de dezembro de 2019", no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa: ANJOS &
ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº 06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo,
Nº 1994, Bairro – Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE DIVERSOS, para a
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo
assim por não consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos apresentados, fica a empresa
INABILITADA do presente processo.

05/07/2021 - 10:23:56 Sistema Motivo: A empresa apresentou documentos da diligência no prazo solicitado, no entanto após a analise dos
mesmos foram verificada pela equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela empresa
correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado apresentado pela empresa esta datado de "02
de dezembro de 2019", no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa: ANJOS &
ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº 06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo,
Nº 1994, Bairro – Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE DIVERSOS, para a
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo
assim por não consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos apresentados, fica a empresa
INABILITADA do presente processo.

05/07/2021 - 10:23:58 Sistema Motivo: A empresa apresentou documentos da diligência no prazo solicitado, no entanto após a analise dos
mesmos foram verificada pela equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela empresa
correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado apresentado pela empresa esta datado de "02
de dezembro de 2019", no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa: ANJOS &
ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº 06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo,
Nº 1994, Bairro – Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE DIVERSOS, para a
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo
assim por não consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos apresentados, fica a empresa
INABILITADA do presente processo.
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05/07/2021 - 10:23:58 Sistema Motivo: A empresa apresentou documentos da diligência no prazo solicitado, no entanto após a analise dos
mesmos foram verificada pela equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela empresa
correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado apresentado pela empresa esta datado de "02
de dezembro de 2019", no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa: ANJOS &
ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº 06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo,
Nº 1994, Bairro – Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE DIVERSOS, para a
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo
assim por não consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos apresentados, fica a empresa
INABILITADA do presente processo.

05/07/2021 - 10:23:58 Sistema Motivo: A empresa apresentou documentos da diligência no prazo solicitado, no entanto após a analise dos
mesmos foram verificada pela equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela empresa
correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado apresentado pela empresa esta datado de "02
de dezembro de 2019", no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa: ANJOS &
ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº 06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo,
Nº 1994, Bairro – Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE DIVERSOS, para a
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo
assim por não consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos apresentados, fica a empresa
INABILITADA do presente processo.

05/07/2021 - 10:23:58 Sistema Motivo: A empresa apresentou documentos da diligência no prazo solicitado, no entanto após a analise dos
mesmos foram verificada pela equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela empresa
correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado apresentado pela empresa esta datado de "02
de dezembro de 2019", no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa: ANJOS &
ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº 06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo,
Nº 1994, Bairro – Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE DIVERSOS, para a
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo
assim por não consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos apresentados, fica a empresa
INABILITADA do presente processo.

05/07/2021 - 10:23:58 Sistema Motivo: A empresa apresentou documentos da diligência no prazo solicitado, no entanto após a analise dos
mesmos foram verificada pela equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela empresa
correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado apresentado pela empresa esta datado de "02
de dezembro de 2019", no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa: ANJOS &
ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº 06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo,
Nº 1994, Bairro – Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE DIVERSOS, para a
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo
assim por não consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos apresentados, fica a empresa
INABILITADA do presente processo.

05/07/2021 - 10:23:58 Sistema Motivo: A empresa apresentou documentos da diligência no prazo solicitado, no entanto após a analise dos
mesmos foram verificada pela equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela empresa
correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado apresentado pela empresa esta datado de "02
de dezembro de 2019", no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa: ANJOS &
ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº 06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo,
Nº 1994, Bairro – Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE DIVERSOS, para a
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo
assim por não consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos apresentados, fica a empresa
INABILITADA do presente processo.

05/07/2021 - 10:23:58 Sistema Motivo: A empresa apresentou documentos da diligência no prazo solicitado, no entanto após a analise dos
mesmos foram verificada pela equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela empresa
correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado apresentado pela empresa esta datado de "02
de dezembro de 2019", no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa: ANJOS &
ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº 06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo,
Nº 1994, Bairro – Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE DIVERSOS, para a
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo
assim por não consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos apresentados, fica a empresa
INABILITADA do presente processo.

05/07/2021 - 10:23:58 Sistema Motivo: A empresa apresentou documentos da diligência no prazo solicitado, no entanto após a analise dos
mesmos foram verificada pela equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela empresa
correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado apresentado pela empresa esta datado de "02
de dezembro de 2019", no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa: ANJOS &
ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº 06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo,
Nº 1994, Bairro – Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE DIVERSOS, para a
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo
assim por não consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos apresentados, fica a empresa
INABILITADA do presente processo.

05/07/2021 - 10:23:58 Sistema Motivo: A empresa apresentou documentos da diligência no prazo solicitado, no entanto após a analise dos
mesmos foram verificada pela equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela empresa
correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado apresentado pela empresa esta datado de "02
de dezembro de 2019", no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa: ANJOS &
ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº 06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo,
Nº 1994, Bairro – Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE DIVERSOS, para a
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo
assim por não consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos apresentados, fica a empresa
INABILITADA do presente processo.

05/07/2021 - 10:23:58 Sistema Motivo: A empresa apresentou documentos da diligência no prazo solicitado, no entanto após a analise dos
mesmos foram verificada pela equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela empresa
correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado apresentado pela empresa esta datado de "02
de dezembro de 2019", no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa: ANJOS &
ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº 06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo,
Nº 1994, Bairro – Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE DIVERSOS, para a
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo
assim por não consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos apresentados, fica a empresa
INABILITADA do presente processo.

05/07/2021 - 10:23:58 Sistema Motivo: A empresa apresentou documentos da diligência no prazo solicitado, no entanto após a analise dos
mesmos foram verificada pela equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela empresa
correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado apresentado pela empresa esta datado de "02
de dezembro de 2019", no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa: ANJOS &
ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº 06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo,
Nº 1994, Bairro – Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE DIVERSOS, para a
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo
assim por não consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos apresentados, fica a empresa
INABILITADA do presente processo.
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05/07/2021 - 10:23:58 Sistema Motivo: A empresa apresentou documentos da diligência no prazo solicitado, no entanto após a analise dos
mesmos foram verificada pela equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela empresa
correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado apresentado pela empresa esta datado de "02
de dezembro de 2019", no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa: ANJOS &
ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº 06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo,
Nº 1994, Bairro – Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE DIVERSOS, para a
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo
assim por não consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos apresentados, fica a empresa
INABILITADA do presente processo.

05/07/2021 - 10:23:58 Sistema Motivo: A empresa apresentou documentos da diligência no prazo solicitado, no entanto após a analise dos
mesmos foram verificada pela equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela empresa
correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado apresentado pela empresa esta datado de "02
de dezembro de 2019", no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa: ANJOS &
ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº 06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo,
Nº 1994, Bairro – Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE DIVERSOS, para a
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo
assim por não consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos apresentados, fica a empresa
INABILITADA do presente processo.

05/07/2021 - 10:23:58 Sistema Motivo: A empresa apresentou documentos da diligência no prazo solicitado, no entanto após a analise dos
mesmos foram verificada pela equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela empresa
correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado apresentado pela empresa esta datado de "02
de dezembro de 2019", no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa: ANJOS &
ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº 06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo,
Nº 1994, Bairro – Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE DIVERSOS, para a
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo
assim por não consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos apresentados, fica a empresa
INABILITADA do presente processo.

05/07/2021 - 10:23:58 Sistema Motivo: A empresa apresentou documentos da diligência no prazo solicitado, no entanto após a analise dos
mesmos foram verificada pela equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela empresa
correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado apresentado pela empresa esta datado de "02
de dezembro de 2019", no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa: ANJOS &
ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº 06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo,
Nº 1994, Bairro – Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE DIVERSOS, para a
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo
assim por não consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos apresentados, fica a empresa
INABILITADA do presente processo.

05/07/2021 - 10:23:58 Sistema Motivo: A empresa apresentou documentos da diligência no prazo solicitado, no entanto após a analise dos
mesmos foram verificada pela equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela empresa
correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado apresentado pela empresa esta datado de "02
de dezembro de 2019", no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa: ANJOS &
ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº 06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo,
Nº 1994, Bairro – Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE DIVERSOS, para a
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo
assim por não consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos apresentados, fica a empresa
INABILITADA do presente processo.

05/07/2021 - 10:23:59 Sistema Motivo: A empresa apresentou documentos da diligência no prazo solicitado, no entanto após a analise dos
mesmos foram verificada pela equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela empresa
correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado apresentado pela empresa esta datado de "02
de dezembro de 2019", no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa: ANJOS &
ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº 06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo,
Nº 1994, Bairro – Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE DIVERSOS, para a
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo
assim por não consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos apresentados, fica a empresa
INABILITADA do presente processo.

05/07/2021 - 10:23:59 Sistema Motivo: A empresa apresentou documentos da diligência no prazo solicitado, no entanto após a analise dos
mesmos foram verificada pela equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela empresa
correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado apresentado pela empresa esta datado de "02
de dezembro de 2019", no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa: ANJOS &
ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº 06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo,
Nº 1994, Bairro – Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE DIVERSOS, para a
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo
assim por não consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos apresentados, fica a empresa
INABILITADA do presente processo.

05/07/2021 - 10:23:59 Sistema Motivo: A empresa apresentou documentos da diligência no prazo solicitado, no entanto após a analise dos
mesmos foram verificada pela equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela empresa
correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado apresentado pela empresa esta datado de "02
de dezembro de 2019", no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa: ANJOS &
ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº 06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo,
Nº 1994, Bairro – Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE DIVERSOS, para a
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo
assim por não consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos apresentados, fica a empresa
INABILITADA do presente processo.

05/07/2021 - 10:23:59 Sistema Motivo: A empresa apresentou documentos da diligência no prazo solicitado, no entanto após a analise dos
mesmos foram verificada pela equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela empresa
correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado apresentado pela empresa esta datado de "02
de dezembro de 2019", no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa: ANJOS &
ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº 06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo,
Nº 1994, Bairro – Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE DIVERSOS, para a
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo
assim por não consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos apresentados, fica a empresa
INABILITADA do presente processo.

05/07/2021 - 10:23:59 Sistema Motivo: A empresa apresentou documentos da diligência no prazo solicitado, no entanto após a analise dos
mesmos foram verificada pela equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela empresa
correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado apresentado pela empresa esta datado de "02
de dezembro de 2019", no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa: ANJOS &
ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº 06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo,
Nº 1994, Bairro – Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE DIVERSOS, para a
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo
assim por não consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos apresentados, fica a empresa
INABILITADA do presente processo.
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05/07/2021 - 10:23:59 Sistema Motivo: A empresa apresentou documentos da diligência no prazo solicitado, no entanto após a analise dos
mesmos foram verificada pela equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela empresa
correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado apresentado pela empresa esta datado de "02
de dezembro de 2019", no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa: ANJOS &
ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº 06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo,
Nº 1994, Bairro – Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE DIVERSOS, para a
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo
assim por não consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos apresentados, fica a empresa
INABILITADA do presente processo.

05/07/2021 - 10:23:59 Sistema Motivo: A empresa apresentou documentos da diligência no prazo solicitado, no entanto após a analise dos
mesmos foram verificada pela equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela empresa
correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado apresentado pela empresa esta datado de "02
de dezembro de 2019", no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa: ANJOS &
ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº 06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo,
Nº 1994, Bairro – Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE DIVERSOS, para a
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo
assim por não consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos apresentados, fica a empresa
INABILITADA do presente processo.

05/07/2021 - 10:23:59 Sistema Motivo: A empresa apresentou documentos da diligência no prazo solicitado, no entanto após a analise dos
mesmos foram verificada pela equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela empresa
correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado apresentado pela empresa esta datado de "02
de dezembro de 2019", no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa: ANJOS &
ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº 06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo,
Nº 1994, Bairro – Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE DIVERSOS, para a
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo
assim por não consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos apresentados, fica a empresa
INABILITADA do presente processo.

05/07/2021 - 10:23:59 Sistema Motivo: A empresa apresentou documentos da diligência no prazo solicitado, no entanto após a analise dos
mesmos foram verificada pela equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela empresa
correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado apresentado pela empresa esta datado de "02
de dezembro de 2019", no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa: ANJOS &
ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº 06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo,
Nº 1994, Bairro – Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE DIVERSOS, para a
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo
assim por não consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos apresentados, fica a empresa
INABILITADA do presente processo.

05/07/2021 - 10:23:59 Sistema Motivo: A empresa apresentou documentos da diligência no prazo solicitado, no entanto após a analise dos
mesmos foram verificada pela equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela empresa
correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado apresentado pela empresa esta datado de "02
de dezembro de 2019", no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa: ANJOS &
ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº 06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo,
Nº 1994, Bairro – Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE DIVERSOS, para a
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo
assim por não consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos apresentados, fica a empresa
INABILITADA do presente processo.

05/07/2021 - 10:23:59 Sistema Motivo: A empresa apresentou documentos da diligência no prazo solicitado, no entanto após a analise dos
mesmos foram verificada pela equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela empresa
correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado apresentado pela empresa esta datado de "02
de dezembro de 2019", no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa: ANJOS &
ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº 06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo,
Nº 1994, Bairro – Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE DIVERSOS, para a
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo
assim por não consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos apresentados, fica a empresa
INABILITADA do presente processo.

05/07/2021 - 10:23:59 Sistema Motivo: A empresa apresentou documentos da diligência no prazo solicitado, no entanto após a analise dos
mesmos foram verificada pela equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela empresa
correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado apresentado pela empresa esta datado de "02
de dezembro de 2019", no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa: ANJOS &
ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº 06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo,
Nº 1994, Bairro – Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE DIVERSOS, para a
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo
assim por não consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos apresentados, fica a empresa
INABILITADA do presente processo.

05/07/2021 - 10:23:59 Sistema Motivo: A empresa apresentou documentos da diligência no prazo solicitado, no entanto após a analise dos
mesmos foram verificada pela equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela empresa
correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado apresentado pela empresa esta datado de "02
de dezembro de 2019", no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa: ANJOS &
ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº 06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo,
Nº 1994, Bairro – Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE DIVERSOS, para a
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo
assim por não consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos apresentados, fica a empresa
INABILITADA do presente processo.

05/07/2021 - 10:23:59 Sistema Motivo: A empresa apresentou documentos da diligência no prazo solicitado, no entanto após a analise dos
mesmos foram verificada pela equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela empresa
correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado apresentado pela empresa esta datado de "02
de dezembro de 2019", no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa: ANJOS &
ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº 06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo,
Nº 1994, Bairro – Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE DIVERSOS, para a
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo
assim por não consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos apresentados, fica a empresa
INABILITADA do presente processo.

05/07/2021 - 10:23:59 Sistema Motivo: A empresa apresentou documentos da diligência no prazo solicitado, no entanto após a analise dos
mesmos foram verificada pela equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela empresa
correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado apresentado pela empresa esta datado de "02
de dezembro de 2019", no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa: ANJOS &
ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº 06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo,
Nº 1994, Bairro – Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE DIVERSOS, para a
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo
assim por não consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos apresentados, fica a empresa
INABILITADA do presente processo.
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05/07/2021 - 10:23:59 Sistema Motivo: A empresa apresentou documentos da diligência no prazo solicitado, no entanto após a analise dos
mesmos foram verificada pela equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela empresa
correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado apresentado pela empresa esta datado de "02
de dezembro de 2019", no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa: ANJOS &
ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº 06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo,
Nº 1994, Bairro – Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE DIVERSOS, para a
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo
assim por não consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos apresentados, fica a empresa
INABILITADA do presente processo.

05/07/2021 - 10:23:59 Sistema Motivo: A empresa apresentou documentos da diligência no prazo solicitado, no entanto após a analise dos
mesmos foram verificada pela equipe de apoio que as Notas Fiscais e contratos apresentados pela empresa
correspondem ao anos de 2020 e 2021, sendo que o atestado apresentado pela empresa esta datado de "02
de dezembro de 2019", no atestado informa que: - "Atesto para os devidos fins que a empresa: ANJOS &
ANJOS LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº 06.069.753/0001-30, situada na Av. São Paulo,
Nº 1994, Bairro – Aviação, Abaetetuba –PA, nos forneceu MATERIAL PERMANTE DIVERSOS, para a
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PARÁ)", ou seja, o fornecimento aconteceu no ano de 2019, sendo
assim por não consegui comprovar a veracidade do atestado nos documentos apresentados, fica a empresa
INABILITADA do presente processo.

05/07/2021 - 10:41:56 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0002. O prazo de envio é até às 12:00 do dia 06/07/2021.

05/07/2021 - 10:41:56 Sistema Motivo: Conforme clausula 42.5. do edital aonde descreve, - É facultada ao Pregoeiro ou à Autoridade
Superior, em qualquer fase da licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar
instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveriam constar no
ato da sessão pública. Solicito da empresa para atestação de veracidade do atestado apresentado, contrato
com a empresa/prefeitura que forneceu o atestado acompanhado de notas fiscais do fornecimento, a não
apresentação dos documentos para atestação da veracidade do documento apresentado acarretará na
INABILITAÇÃO da empresa.

05/07/2021 - 10:52:37 Sistema O fornecedor L CARVALHO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI foi inabilitado no processo.

05/07/2021 - 10:52:37 Sistema Motivo: A empresa não apresentou conforme solicitado os documentos solicitados na diligência, sendo que
os documentos solicitados são necessários para atestar a veracidade do atestado de capacidade técnica
apresentada pela empresa, e conforme informado a não apresentação dos documentos solicitados a
empresa seria INABILITADA.

05/07/2021 - 10:52:37 Sistema O fornecedor L CARVALHO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI foi inabilitado para o item 0010 pelo
pregoeiro.

05/07/2021 - 10:52:37 Sistema Motivo: A empresa não apresentou conforme solicitado os documentos solicitados na diligência, sendo que
os documentos solicitados são necessários para atestar a veracidade do atestado de capacidade técnica
apresentada pela empresa, e conforme informado a não apresentação dos documentos solicitados a
empresa seria INABILITADA.

05/07/2021 - 10:52:37 Sistema O item 0010 tem como novo arrematante O M TEIXEIRA SERVICOS E COMERCIO EM GERAL EIRELI com
valor unitário de R$ 354,99.

05/07/2021 - 10:52:37 Sistema O fornecedor L CARVALHO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI foi inabilitado para o item 0013 pelo
pregoeiro.

05/07/2021 - 10:52:37 Sistema Motivo: A empresa não apresentou conforme solicitado os documentos solicitados na diligência, sendo que
os documentos solicitados são necessários para atestar a veracidade do atestado de capacidade técnica
apresentada pela empresa, e conforme informado a não apresentação dos documentos solicitados a
empresa seria INABILITADA.

05/07/2021 - 10:52:37 Sistema O item 0013 tem como novo arrematante MIDIA SEGURANÇA ELETRONICA EIRELI - ME com valor unitário
de R$ 820,00.

05/07/2021 - 10:52:37 Sistema O fornecedor L CARVALHO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI foi inabilitado para o item 0016 pelo
pregoeiro.

05/07/2021 - 10:52:37 Sistema Motivo: A empresa não apresentou conforme solicitado os documentos solicitados na diligência, sendo que
os documentos solicitados são necessários para atestar a veracidade do atestado de capacidade técnica
apresentada pela empresa, e conforme informado a não apresentação dos documentos solicitados a
empresa seria INABILITADA.

05/07/2021 - 10:52:37 Sistema O item 0016 tem como novo arrematante WEBLABOR SÃO PAULO MATERIAIS DIDÁTICOS LTDA - EPP
com valor unitário de R$ 346,00.

05/07/2021 - 10:52:37 Sistema O fornecedor L CARVALHO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI foi inabilitado para o item 0020 pelo
pregoeiro.

05/07/2021 - 10:52:37 Sistema Motivo: A empresa não apresentou conforme solicitado os documentos solicitados na diligência, sendo que
os documentos solicitados são necessários para atestar a veracidade do atestado de capacidade técnica
apresentada pela empresa, e conforme informado a não apresentação dos documentos solicitados a
empresa seria INABILITADA.

05/07/2021 - 10:52:37 Sistema O item 0020 tem como novo arrematante O M TEIXEIRA SERVICOS E COMERCIO EM GERAL EIRELI com
valor unitário de R$ 1.689,49.

05/07/2021 - 10:52:37 Sistema O fornecedor L CARVALHO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI foi inabilitado para o item 0031 pelo
pregoeiro.

05/07/2021 - 10:52:37 Sistema Motivo: A empresa não apresentou conforme solicitado os documentos solicitados na diligência, sendo que
os documentos solicitados são necessários para atestar a veracidade do atestado de capacidade técnica
apresentada pela empresa, e conforme informado a não apresentação dos documentos solicitados a
empresa seria INABILITADA.

05/07/2021 - 10:52:37 Sistema O item 0031 tem como novo arrematante O M TEIXEIRA SERVICOS E COMERCIO EM GERAL EIRELI com
valor unitário de R$ 507,00.

05/07/2021 - 10:52:37 Sistema O fornecedor L CARVALHO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI foi inabilitado para o item 0044 pelo
pregoeiro.

05/07/2021 - 10:52:37 Sistema Motivo: A empresa não apresentou conforme solicitado os documentos solicitados na diligência, sendo que
os documentos solicitados são necessários para atestar a veracidade do atestado de capacidade técnica
apresentada pela empresa, e conforme informado a não apresentação dos documentos solicitados a
empresa seria INABILITADA.

05/07/2021 - 10:52:37 Sistema O item 0044 tem como novo arrematante Sentinela do Vale Comercial Eireli com valor unitário de R$ 698,99.

05/07/2021 - 10:52:37 Sistema O fornecedor L CARVALHO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI foi inabilitado para o item 0064 pelo
pregoeiro.
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05/07/2021 - 10:52:37 Sistema Motivo: A empresa não apresentou conforme solicitado os documentos solicitados na diligência, sendo que
os documentos solicitados são necessários para atestar a veracidade do atestado de capacidade técnica
apresentada pela empresa, e conforme informado a não apresentação dos documentos solicitados a
empresa seria INABILITADA.

05/07/2021 - 10:52:37 Sistema O item 0064 tem como novo arrematante TH COMERCIO DE MOVEIS EIRELI com valor unitário de R$
840,00.

05/07/2021 - 10:52:37 Sistema O fornecedor L CARVALHO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI foi inabilitado para o item 0074 pelo
pregoeiro.

05/07/2021 - 10:52:37 Sistema Motivo: A empresa não apresentou conforme solicitado os documentos solicitados na diligência, sendo que
os documentos solicitados são necessários para atestar a veracidade do atestado de capacidade técnica
apresentada pela empresa, e conforme informado a não apresentação dos documentos solicitados a
empresa seria INABILITADA.

05/07/2021 - 10:52:37 Sistema O item 0074 tem como novo arrematante Sentinela do Vale Comercial Eireli com valor unitário de R$
1.916,41.

05/07/2021 - 10:53 Sistema Para o item 0012 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor R C CARVALHO LOBO COMERCIO DE
MOVEIS EIRELI.

05/07/2021 - 10:53 Sistema Para o item 0043 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor R C CARVALHO LOBO COMERCIO DE
MOVEIS EIRELI.

05/07/2021 - 10:54 Sistema Para o item 0013 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor MIDIA SEGURANÇA ELETRONICA
EIRELI - ME.

05/07/2021 - 10:54 Sistema Para o item 0027 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor MIDIA SEGURANÇA ELETRONICA
EIRELI - ME.

05/07/2021 - 10:54 Sistema Para o item 0042 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor MIDIA SEGURANÇA ELETRONICA
EIRELI - ME.

05/07/2021 - 10:54 Sistema Para o item 0057 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor MIDIA SEGURANÇA ELETRONICA
EIRELI - ME.

05/07/2021 - 10:54 Sistema Para o item 0058 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor MIDIA SEGURANÇA ELETRONICA
EIRELI - ME.

05/07/2021 - 10:54 Sistema Para o item 0059 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor MIDIA SEGURANÇA ELETRONICA
EIRELI - ME.

05/07/2021 - 10:58 Sistema Para o item 0014 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor COSTA SIMAO LTDA.

05/07/2021 - 10:58 Sistema Para o item 0032 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor COSTA SIMAO LTDA.

05/07/2021 - 10:58 Sistema Para o item 0046 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor COSTA SIMAO LTDA.

05/07/2021 - 11:04:43 Sistema O fornecedor WEBLABOR SÃO PAULO MATERIAIS DIDÁTICOS LTDA - EPP foi inabilitado no processo.

05/07/2021 - 11:04:43 Sistema Motivo: A empresa não atendeu aos itens 19.1.1.2.; 9.1.1.8. e 19.1.2.2. do edital, deixando de apresentar os
documentos solicitados, sendo assim INABILITADA.

05/07/2021 - 11:04:43 Sistema O fornecedor WEBLABOR SÃO PAULO MATERIAIS DIDÁTICOS LTDA - EPP foi inabilitado para o item
0016 pelo pregoeiro.

05/07/2021 - 11:04:43 Sistema Motivo: A empresa não atendeu aos itens 19.1.1.2.; 9.1.1.8. e 19.1.2.2. do edital, deixando de apresentar os
documentos solicitados, sendo assim INABILITADA.

05/07/2021 - 11:04:43 Sistema O item 0016 tem como novo arrematante O M TEIXEIRA SERVICOS E COMERCIO EM GERAL EIRELI com
valor unitário de R$ 492,00.

05/07/2021 - 11:08:09 Sistema Para o item 0017 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor KCRS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
EIRELI EPP.

05/07/2021 - 11:16:28 Pregoeiro Senhores, iremos suspender o processo para analise das documentações das empresas e retornamos
amanhã 06/07/2021 as 12:00hs.

05/07/2021 - 12:35:31 Sistema O fornecedor ANJOS ANJOS LTDA - EPP - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0001.

05/07/2021 - 12:36:01 Sistema O fornecedor ANJOS ANJOS LTDA - EPP - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0012.

05/07/2021 - 12:36:28 Sistema O fornecedor ANJOS ANJOS LTDA - EPP - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0013.

05/07/2021 - 12:36:31 Sistema O fornecedor ANJOS ANJOS LTDA - EPP - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0013.

05/07/2021 - 12:36:53 Sistema O fornecedor ANJOS ANJOS LTDA - EPP - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0014.

05/07/2021 - 12:37:22 Sistema O fornecedor ANJOS ANJOS LTDA - EPP - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0020.

05/07/2021 - 12:37:55 Sistema O fornecedor ANJOS ANJOS LTDA - EPP - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0027.

05/07/2021 - 12:38:10 Sistema O fornecedor ANJOS ANJOS LTDA - EPP - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0028.

05/07/2021 - 12:38:31 Sistema O fornecedor ANJOS ANJOS LTDA - EPP - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0029.

05/07/2021 - 12:39:02 Sistema O fornecedor ANJOS ANJOS LTDA - EPP - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0032.

05/07/2021 - 12:39:22 Sistema O fornecedor ANJOS ANJOS LTDA - EPP - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0033.

05/07/2021 - 12:39:40 Sistema O fornecedor ANJOS ANJOS LTDA - EPP - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0034.

05/07/2021 - 12:39:40 Sistema O fornecedor ANJOS ANJOS LTDA - EPP - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0034.

05/07/2021 - 12:39:54 Sistema O fornecedor ANJOS ANJOS LTDA - EPP - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0035.

05/07/2021 - 12:40:25 Sistema O fornecedor ANJOS ANJOS LTDA - EPP - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0038.

05/07/2021 - 12:42:06 Sistema O fornecedor ANJOS ANJOS LTDA - EPP - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0039.

05/07/2021 - 12:42:17 Sistema O fornecedor ANJOS ANJOS LTDA - EPP - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0040.

05/07/2021 - 12:43:13 Sistema O fornecedor ANJOS ANJOS LTDA - EPP - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0041.

05/07/2021 - 12:43:33 Sistema O fornecedor ANJOS ANJOS LTDA - EPP - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0042.

05/07/2021 - 12:43:58 Sistema O fornecedor ANJOS ANJOS LTDA - EPP - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0043.

05/07/2021 - 12:43:59 Sistema O fornecedor ANJOS ANJOS LTDA - EPP - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0043.
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05/07/2021 - 12:44:29 Sistema O fornecedor ANJOS ANJOS LTDA - EPP - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0045.

05/07/2021 - 12:44:44 Sistema O fornecedor ANJOS ANJOS LTDA - EPP - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0046.

05/07/2021 - 12:45:07 Sistema O fornecedor ANJOS ANJOS LTDA - EPP - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0048.

05/07/2021 - 12:45:34 Sistema O fornecedor ANJOS ANJOS LTDA - EPP - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0052.

05/07/2021 - 12:45:56 Sistema O fornecedor ANJOS ANJOS LTDA - EPP - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0053.

05/07/2021 - 12:46:37 Sistema O fornecedor ANJOS ANJOS LTDA - EPP - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0057.

05/07/2021 - 12:46:56 Sistema O fornecedor ANJOS ANJOS LTDA - EPP - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0058.

05/07/2021 - 12:47:24 Sistema O fornecedor ANJOS ANJOS LTDA - EPP - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0059.

05/07/2021 - 12:47:24 Sistema O fornecedor ANJOS ANJOS LTDA - EPP - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0059.

05/07/2021 - 12:47:58 Sistema O fornecedor ANJOS ANJOS LTDA - EPP - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0063.

05/07/2021 - 12:47:58 Sistema O fornecedor ANJOS ANJOS LTDA - EPP - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0063.

05/07/2021 - 12:48:17 Sistema O fornecedor ANJOS ANJOS LTDA - EPP - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0065.

05/07/2021 - 12:49:02 Sistema O fornecedor ANJOS ANJOS LTDA - EPP - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0067.

05/07/2021 - 12:49:21 Sistema O fornecedor ANJOS ANJOS LTDA - EPP - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0068.

05/07/2021 - 12:49:39 Sistema O fornecedor ANJOS ANJOS LTDA - EPP - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0069.

05/07/2021 - 12:49:39 Sistema O fornecedor ANJOS ANJOS LTDA - EPP - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0069.

05/07/2021 - 12:50:02 Sistema O fornecedor ANJOS ANJOS LTDA - EPP - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0070.

05/07/2021 - 12:50:03 Sistema O fornecedor ANJOS ANJOS LTDA - EPP - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0070.

05/07/2021 - 12:50:39 Sistema O fornecedor ANJOS ANJOS LTDA - EPP - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0074.

05/07/2021 - 12:50:58 Sistema O fornecedor ANJOS ANJOS LTDA - EPP - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0076.

05/07/2021 - 12:51:25 Sistema O fornecedor ANJOS ANJOS LTDA - EPP - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0077.

05/07/2021 - 12:51:50 Sistema O fornecedor ANJOS ANJOS LTDA - EPP - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0079.

05/07/2021 - 12:52:11 Sistema O fornecedor ANJOS ANJOS LTDA - EPP - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0080.

05/07/2021 - 12:52:56 Sistema O fornecedor ANJOS ANJOS LTDA - EPP - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0086.

05/07/2021 - 12:53:12 Sistema O fornecedor ANJOS ANJOS LTDA - EPP - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0089.

05/07/2021 - 12:53:29 Sistema O fornecedor ANJOS ANJOS LTDA - EPP - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0090.

05/07/2021 - 12:53:53 Sistema O fornecedor ANJOS ANJOS LTDA - EPP - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0094.

05/07/2021 - 12:54:15 Sistema O fornecedor ANJOS ANJOS LTDA - EPP - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0095.

05/07/2021 - 12:54:15 Sistema O fornecedor ANJOS ANJOS LTDA - EPP - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0095.

05/07/2021 - 12:54:16 Sistema O fornecedor ANJOS ANJOS LTDA - EPP - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0095.

05/07/2021 - 12:54:48 Sistema O fornecedor ANJOS ANJOS LTDA - EPP - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0096.

05/07/2021 - 12:54:48 Sistema O fornecedor ANJOS ANJOS LTDA - EPP - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0096.

05/07/2021 - 12:54:48 Sistema O fornecedor ANJOS ANJOS LTDA - EPP - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0096.

05/07/2021 - 12:54:49 Sistema O fornecedor ANJOS ANJOS LTDA - EPP - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0096.

05/07/2021 - 12:55:29 Sistema O fornecedor ANJOS ANJOS LTDA - EPP - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0097.

05/07/2021 - 12:55:43 Sistema O fornecedor ANJOS ANJOS LTDA - EPP - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0100.

05/07/2021 - 12:56:18 Sistema O fornecedor ANJOS ANJOS LTDA - EPP - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0103.

05/07/2021 - 12:56:30 Sistema O fornecedor ANJOS ANJOS LTDA - EPP - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0106.

05/07/2021 - 12:56:45 Sistema O fornecedor ANJOS ANJOS LTDA - EPP - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0108.

05/07/2021 - 12:56:56 Sistema O fornecedor ANJOS ANJOS LTDA - EPP - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0109.

05/07/2021 - 12:57:07 Sistema O fornecedor ANJOS ANJOS LTDA - EPP - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0110.

05/07/2021 - 12:57:36 Sistema O fornecedor ANJOS ANJOS LTDA - EPP - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0112.

05/07/2021 - 12:57:56 Sistema O fornecedor ANJOS ANJOS LTDA - EPP - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0113.

05/07/2021 - 12:58:24 Sistema O fornecedor ANJOS ANJOS LTDA - EPP - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0114.

05/07/2021 - 12:58:35 Sistema O fornecedor ANJOS ANJOS LTDA - EPP - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0116.

05/07/2021 - 12:59:11 Sistema O fornecedor ANJOS ANJOS LTDA - EPP - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0115.

05/07/2021 - 19:14:06 Sistema A diligência do item 0002 foi anexada ao processo.

06/07/2021 - 13:18:00 Pregoeiro Senhores, boa tarde

06/07/2021 - 13:18:51 Pregoeiro O fornecimento de internet estava com problemas, remarcaremos a sessão para amanhã (07/07/2021) as
15:30

06/07/2021 - 13:19:39 Pregoeiro retificando: amanhã (07/07/2021) as 16:30

07/07/2021 - 16:31:32 Pregoeiro Boa Tarde senhores

07/07/2021 - 16:32:02 Pregoeiro Informo desde ja que estamos passando por problemas de conectividade devido problemas com o
fornecimento continuo de internet.

07/07/2021 - 16:49 Sistema Para o item 0002 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor MIDIA SEGURANÇA ELETRONICA
EIRELI - ME.

07/07/2021 - 16:49 Sistema Para o item 0031 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor MIDIA SEGURANÇA ELETRONICA
EIRELI - ME.

07/07/2021 - 16:49:21 Sistema O fornecedor O M TEIXEIRA SERVICOS E COMERCIO EM GERAL EIRELI foi inabilitado no processo.



A autenticidade do documento pode ser verificada no site http://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 20/09/2021 às 16:54:32.
Código verificador: 13D75D

Página 391 de 423

07/07/2021 - 16:49:21 Sistema Motivo: A empresa não atendeu o solicitado na Diligência, apresentou outros documentos estranhos ao
processo, é vedado a na diligência a inclusão de documento novo, a empresa não apresentou contratos e
notas fiscais que comprovem a autenticidade do atestado de capacidade técnica apresentado pela empresa
no processo em tela.

07/07/2021 - 16:49:21 Sistema O fornecedor O M TEIXEIRA SERVICOS E COMERCIO EM GERAL EIRELI foi inabilitado para o item 0002
pelo pregoeiro.

07/07/2021 - 16:49:21 Sistema Motivo: A empresa não atendeu o solicitado na Diligência, apresentou outros documentos estranhos ao
processo, é vedado a na diligência a inclusão de documento novo, a empresa não apresentou contratos e
notas fiscais que comprovem a autenticidade do atestado de capacidade técnica apresentado pela empresa
no processo em tela.

07/07/2021 - 16:49:21 Sistema O item 0002 tem como novo arrematante MIDIA SEGURANÇA ELETRONICA EIRELI - ME com valor unitário
de R$ 2.344,00.

07/07/2021 - 16:49:21 Sistema O fornecedor O M TEIXEIRA SERVICOS E COMERCIO EM GERAL EIRELI foi inabilitado para o item 0010
pelo pregoeiro.

07/07/2021 - 16:49:21 Sistema Motivo: A empresa não atendeu o solicitado na Diligência, apresentou outros documentos estranhos ao
processo, é vedado a na diligência a inclusão de documento novo, a empresa não apresentou contratos e
notas fiscais que comprovem a autenticidade do atestado de capacidade técnica apresentado pela empresa
no processo em tela.

07/07/2021 - 16:49:21 Sistema O item 0010 tem como novo arrematante R C CARVALHO LOBO COMERCIO DE MOVEIS EIRELI com
valor unitário de R$ 400,00.

07/07/2021 - 16:49:21 Sistema O fornecedor O M TEIXEIRA SERVICOS E COMERCIO EM GERAL EIRELI foi inabilitado para o item 0015
pelo pregoeiro.

07/07/2021 - 16:49:21 Sistema Motivo: A empresa não atendeu o solicitado na Diligência, apresentou outros documentos estranhos ao
processo, é vedado a na diligência a inclusão de documento novo, a empresa não apresentou contratos e
notas fiscais que comprovem a autenticidade do atestado de capacidade técnica apresentado pela empresa
no processo em tela.

07/07/2021 - 16:49:21 Sistema O item 0015 tem como novo arrematante COSTA SIMAO LTDA com valor unitário de R$ 1.170,00.

07/07/2021 - 16:49:21 Sistema O fornecedor O M TEIXEIRA SERVICOS E COMERCIO EM GERAL EIRELI foi inabilitado para o item 0016
pelo pregoeiro.

07/07/2021 - 16:49:21 Sistema Motivo: A empresa não atendeu o solicitado na Diligência, apresentou outros documentos estranhos ao
processo, é vedado a na diligência a inclusão de documento novo, a empresa não apresentou contratos e
notas fiscais que comprovem a autenticidade do atestado de capacidade técnica apresentado pela empresa
no processo em tela.

07/07/2021 - 16:49:21 Sistema O item 0016 tem como novo arrematante KCRS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI EPP com valor
unitário de R$ 999,00.

07/07/2021 - 16:49:21 Sistema O fornecedor O M TEIXEIRA SERVICOS E COMERCIO EM GERAL EIRELI foi inabilitado para o item 0020
pelo pregoeiro.

07/07/2021 - 16:49:21 Sistema Motivo: A empresa não atendeu o solicitado na Diligência, apresentou outros documentos estranhos ao
processo, é vedado a na diligência a inclusão de documento novo, a empresa não apresentou contratos e
notas fiscais que comprovem a autenticidade do atestado de capacidade técnica apresentado pela empresa
no processo em tela.

07/07/2021 - 16:49:21 Sistema O item 0020 tem como novo arrematante HIGOR MARTINS PEGORARO 07700858730 com valor unitário de
R$ 2.099,00.

07/07/2021 - 16:49:21 Sistema O fornecedor O M TEIXEIRA SERVICOS E COMERCIO EM GERAL EIRELI foi inabilitado para o item 0021
pelo pregoeiro.

07/07/2021 - 16:49:21 Sistema Motivo: A empresa não atendeu o solicitado na Diligência, apresentou outros documentos estranhos ao
processo, é vedado a na diligência a inclusão de documento novo, a empresa não apresentou contratos e
notas fiscais que comprovem a autenticidade do atestado de capacidade técnica apresentado pela empresa
no processo em tela.

07/07/2021 - 16:49:21 Sistema O item 0021 tem como novo arrematante A C SILVA COMERCIO DE GENEROS EIRELI com valor unitário
de R$ 2.480,00.

07/07/2021 - 16:49:21 Sistema O fornecedor O M TEIXEIRA SERVICOS E COMERCIO EM GERAL EIRELI foi inabilitado para o item 0023
pelo pregoeiro.

07/07/2021 - 16:49:21 Sistema Motivo: A empresa não atendeu o solicitado na Diligência, apresentou outros documentos estranhos ao
processo, é vedado a na diligência a inclusão de documento novo, a empresa não apresentou contratos e
notas fiscais que comprovem a autenticidade do atestado de capacidade técnica apresentado pela empresa
no processo em tela.

07/07/2021 - 16:49:21 Sistema O item 0023 tem como novo arrematante TH COMERCIO DE MOVEIS EIRELI com valor unitário de R$
45,00.

07/07/2021 - 16:49:21 Sistema O fornecedor O M TEIXEIRA SERVICOS E COMERCIO EM GERAL EIRELI foi inabilitado para o item 0029
pelo pregoeiro.

07/07/2021 - 16:49:21 Sistema Motivo: A empresa não atendeu o solicitado na Diligência, apresentou outros documentos estranhos ao
processo, é vedado a na diligência a inclusão de documento novo, a empresa não apresentou contratos e
notas fiscais que comprovem a autenticidade do atestado de capacidade técnica apresentado pela empresa
no processo em tela.

07/07/2021 - 16:49:21 Sistema O item 0029 tem como novo arrematante TH COMERCIO DE MOVEIS EIRELI com valor unitário de R$
290,00.

07/07/2021 - 16:49:21 Sistema O fornecedor O M TEIXEIRA SERVICOS E COMERCIO EM GERAL EIRELI foi inabilitado para o item 0031
pelo pregoeiro.

07/07/2021 - 16:49:21 Sistema Motivo: A empresa não atendeu o solicitado na Diligência, apresentou outros documentos estranhos ao
processo, é vedado a na diligência a inclusão de documento novo, a empresa não apresentou contratos e
notas fiscais que comprovem a autenticidade do atestado de capacidade técnica apresentado pela empresa
no processo em tela.

07/07/2021 - 16:49:21 Sistema O item 0031 tem como novo arrematante MIDIA SEGURANÇA ELETRONICA EIRELI - ME com valor unitário
de R$ 1.025,00.

07/07/2021 - 16:49:21 Sistema O fornecedor O M TEIXEIRA SERVICOS E COMERCIO EM GERAL EIRELI foi inabilitado para o item 0033
pelo pregoeiro.
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07/07/2021 - 16:49:21 Sistema Motivo: A empresa não atendeu o solicitado na Diligência, apresentou outros documentos estranhos ao
processo, é vedado a na diligência a inclusão de documento novo, a empresa não apresentou contratos e
notas fiscais que comprovem a autenticidade do atestado de capacidade técnica apresentado pela empresa
no processo em tela.

07/07/2021 - 16:49:21 Sistema O item 0033 tem como novo arrematante Bom Bons e Descartáveis Eireli com valor unitário de R$ 696,00.

07/07/2021 - 16:49:21 Sistema O fornecedor O M TEIXEIRA SERVICOS E COMERCIO EM GERAL EIRELI foi inabilitado para o item 0035
pelo pregoeiro.

07/07/2021 - 16:49:21 Sistema Motivo: A empresa não atendeu o solicitado na Diligência, apresentou outros documentos estranhos ao
processo, é vedado a na diligência a inclusão de documento novo, a empresa não apresentou contratos e
notas fiscais que comprovem a autenticidade do atestado de capacidade técnica apresentado pela empresa
no processo em tela.

07/07/2021 - 16:49:21 Sistema O item 0035 tem como novo arrematante Bom Bons e Descartáveis Eireli com valor unitário de R$ 1.490,00.

07/07/2021 - 16:49:21 Sistema O fornecedor O M TEIXEIRA SERVICOS E COMERCIO EM GERAL EIRELI foi inabilitado para o item 0036
pelo pregoeiro.

07/07/2021 - 16:49:21 Sistema Motivo: A empresa não atendeu o solicitado na Diligência, apresentou outros documentos estranhos ao
processo, é vedado a na diligência a inclusão de documento novo, a empresa não apresentou contratos e
notas fiscais que comprovem a autenticidade do atestado de capacidade técnica apresentado pela empresa
no processo em tela.

07/07/2021 - 16:49:21 Sistema O item 0036 tem como novo arrematante COSTA SIMAO LTDA com valor unitário de R$ 1.968,00.

07/07/2021 - 16:53:13 Sistema Para o item 0010 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor R C CARVALHO LOBO COMERCIO DE
MOVEIS EIRELI.

07/07/2021 - 16:55 Sistema Para o item 0015 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor COSTA SIMAO LTDA.

07/07/2021 - 16:55 Sistema Para o item 0036 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor COSTA SIMAO LTDA.

07/07/2021 - 17:01:14 Sistema Para o item 0016 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor KCRS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
EIRELI EPP.

07/07/2021 - 17:07:12 Sistema O fornecedor O M TEIXEIRA SERVICOS E COMERCIO EM GERAL EIRELI - Ltda/Eireli declarou intenção
de recurso para o item 0002.

07/07/2021 - 17:10:59 Sistema O fornecedor O M TEIXEIRA SERVICOS E COMERCIO EM GERAL EIRELI - Ltda/Eireli declarou intenção
de recurso para o item 0010.

07/07/2021 - 17:11:35 Sistema O fornecedor O M TEIXEIRA SERVICOS E COMERCIO EM GERAL EIRELI - Ltda/Eireli declarou intenção
de recurso para o item 0015.

07/07/2021 - 17:12:00 Sistema O fornecedor O M TEIXEIRA SERVICOS E COMERCIO EM GERAL EIRELI - Ltda/Eireli declarou intenção
de recurso para o item 0016.

07/07/2021 - 17:12:15 Sistema O fornecedor O M TEIXEIRA SERVICOS E COMERCIO EM GERAL EIRELI - Ltda/Eireli declarou intenção
de recurso para o item 0020.

07/07/2021 - 17:12:15 Sistema O fornecedor O M TEIXEIRA SERVICOS E COMERCIO EM GERAL EIRELI - Ltda/Eireli declarou intenção
de recurso para o item 0020.

07/07/2021 - 17:12:46 Sistema O fornecedor O M TEIXEIRA SERVICOS E COMERCIO EM GERAL EIRELI - Ltda/Eireli declarou intenção
de recurso para o item 0021.

07/07/2021 - 17:13:00 Sistema O fornecedor O M TEIXEIRA SERVICOS E COMERCIO EM GERAL EIRELI - Ltda/Eireli declarou intenção
de recurso para o item 0023.

07/07/2021 - 17:13:14 Sistema O fornecedor O M TEIXEIRA SERVICOS E COMERCIO EM GERAL EIRELI - Ltda/Eireli declarou intenção
de recurso para o item 0029.

07/07/2021 - 17:14:00 Sistema O fornecedor O M TEIXEIRA SERVICOS E COMERCIO EM GERAL EIRELI - Ltda/Eireli declarou intenção
de recurso para o item 0031.

07/07/2021 - 17:14:22 Sistema O fornecedor O M TEIXEIRA SERVICOS E COMERCIO EM GERAL EIRELI - Ltda/Eireli declarou intenção
de recurso para o item 0033.

07/07/2021 - 17:14:38 Sistema O fornecedor O M TEIXEIRA SERVICOS E COMERCIO EM GERAL EIRELI - Ltda/Eireli declarou intenção
de recurso para o item 0035.

07/07/2021 - 17:15:09 Sistema O fornecedor O M TEIXEIRA SERVICOS E COMERCIO EM GERAL EIRELI - Ltda/Eireli declarou intenção
de recurso para o item 0036.

07/07/2021 - 17:19:02 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0020. O prazo de envio é até às 18:00 do dia 08/07/2021.

07/07/2021 - 17:19:02 Sistema Motivo: Conforme clausula 42.5. do edital aonde descreve, - É facultada ao Pregoeiro ou à Autoridade
Superior, em qualquer fase da licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar
instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveriam constar no
ato da sessão pública. Solicito da empresa para atestação de veracidade do atestado apresentado, contrato
com a empresa/prefeitura que forneceu o atestado acompanhado de notas fiscais do fornecimento, a não
apresentação dos documentos para atestação da veracidade do documento apresentado acarretará na
INABILITAÇÃO da empresa.

07/07/2021 - 17:24 Sistema Para o item 0021 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor A C SILVA COMERCIO DE GENEROS
EIRELI.

07/07/2021 - 17:24 Sistema Para o item 0041 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor A C SILVA COMERCIO DE GENEROS
EIRELI.

07/07/2021 - 17:24 Sistema Para o item 0045 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor A C SILVA COMERCIO DE GENEROS
EIRELI.

07/07/2021 - 17:24 Sistema Para o item 0048 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor A C SILVA COMERCIO DE GENEROS
EIRELI.

07/07/2021 - 17:24 Sistema Para o item 0052 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor A C SILVA COMERCIO DE GENEROS
EIRELI.

07/07/2021 - 17:24 Sistema Para o item 0053 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor A C SILVA COMERCIO DE GENEROS
EIRELI.

07/07/2021 - 17:24 Sistema Para o item 0065 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor A C SILVA COMERCIO DE GENEROS
EIRELI.

07/07/2021 - 17:30:05 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0023. O prazo de envio é até às 18:00 do dia 08/07/2021.
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07/07/2021 - 17:30:05 Sistema Motivo: Conforme clausula 42.5. do edital aonde descreve, - É facultada ao Pregoeiro ou à Autoridade
Superior, em qualquer fase da licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar
instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveriam constar no
ato da sessão pública. Solicito da empresa para atestação de veracidade do atestado apresentado, contrato
com a empresa/prefeitura que forneceu o atestado acompanhado de notas fiscais do fornecimento, a não
apresentação dos documentos para atestação da veracidade do documento apresentado acarretará na
INABILITAÇÃO da empresa.

07/07/2021 - 18:02:59 Sistema O fornecedor O M TEIXEIRA SERVICOS E COMERCIO EM GERAL EIRELI - Ltda/Eireli declarou intenção
de recurso para o item 0002.

07/07/2021 - 18:04:11 Sistema O fornecedor O M TEIXEIRA SERVICOS E COMERCIO EM GERAL EIRELI - Ltda/Eireli declarou intenção
de recurso para o item 0021.

07/07/2021 - 18:09:45 Pregoeiro Senhores, devido ao horário e o mal funcionamento da internet iremos suspender o processo e retornamos
na sexta (09/07/2021) as 10:00horas.

09/07/2021 - 10:25:02 Pregoeiro Bom dia senhores

09/07/2021 - 10:28:34 Sistema O fornecedor HIGOR MARTINS PEGORARO 07700858730 foi inabilitado no processo.

09/07/2021 - 10:28:34 Sistema Motivo: A empresa não atendeu o solicitado na Diligência, a empresa não apresentou contratos e notas
fiscais que comprovem a autenticidade do atestado de capacidade técnica apresentado pela empresa no
processo em tela.

09/07/2021 - 10:28:34 Sistema O fornecedor HIGOR MARTINS PEGORARO 07700858730 foi inabilitado para o item 0020 pelo pregoeiro.

09/07/2021 - 10:28:34 Sistema Motivo: A empresa não atendeu o solicitado na Diligência, a empresa não apresentou contratos e notas
fiscais que comprovem a autenticidade do atestado de capacidade técnica apresentado pela empresa no
processo em tela.

09/07/2021 - 10:28:34 Sistema O item 0020 tem como novo arrematante TH COMERCIO DE MOVEIS EIRELI com valor unitário de R$
2.300,00.

09/07/2021 - 10:28:34 Sistema O fornecedor HIGOR MARTINS PEGORARO 07700858730 foi inabilitado para o item 0091 pelo pregoeiro.

09/07/2021 - 10:28:34 Sistema O item 0091 tem como novo arrematante Bom Bons e Descartáveis Eireli com valor unitário de R$ 120,00.

09/07/2021 - 10:28:34 Sistema O fornecedor HIGOR MARTINS PEGORARO 07700858730 foi inabilitado para o item 0092 pelo pregoeiro.

09/07/2021 - 10:28:34 Sistema O item 0092 tem como novo arrematante Bom Bons e Descartáveis Eireli com valor unitário de R$ 160,00.

09/07/2021 - 10:28:34 Sistema O fornecedor HIGOR MARTINS PEGORARO 07700858730 foi inabilitado para o item 0093 pelo pregoeiro.

09/07/2021 - 10:28:34 Sistema O item 0093 tem como novo arrematante Bom Bons e Descartáveis Eireli com valor unitário de R$ 230,00.

09/07/2021 - 10:28:34 Sistema O fornecedor HIGOR MARTINS PEGORARO 07700858730 foi inabilitado para o item 0094 pelo pregoeiro.

09/07/2021 - 10:28:34 Sistema O item 0094 tem como novo arrematante Bom Bons e Descartáveis Eireli com valor unitário de R$ 42,00.

09/07/2021 - 10:28:34 Sistema O fornecedor HIGOR MARTINS PEGORARO 07700858730 foi inabilitado para o item 0098 pelo pregoeiro.

09/07/2021 - 10:28:34 Sistema O item 0098 tem como novo arrematante Bom Bons e Descartáveis Eireli com valor unitário de R$ 58,00.

09/07/2021 - 10:28:34 Sistema O fornecedor HIGOR MARTINS PEGORARO 07700858730 foi inabilitado para o item 0099 pelo pregoeiro.

09/07/2021 - 10:28:34 Sistema O item 0099 tem como novo arrematante Bom Bons e Descartáveis Eireli com valor unitário de R$ 86,00.

09/07/2021 - 10:28:34 Sistema O fornecedor HIGOR MARTINS PEGORARO 07700858730 foi inabilitado para o item 0106 pelo pregoeiro.

09/07/2021 - 10:28:34 Sistema O item 0106 tem como novo arrematante Bom Bons e Descartáveis Eireli com valor unitário de R$ 28,00.

09/07/2021 - 10:28:34 Sistema O fornecedor HIGOR MARTINS PEGORARO 07700858730 foi inabilitado para o item 0108 pelo pregoeiro e,
por não ter mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.

09/07/2021 - 10:28:34 Sistema O fornecedor HIGOR MARTINS PEGORARO 07700858730 foi inabilitado para o item 0117 pelo pregoeiro.

09/07/2021 - 10:28:34 Sistema O item 0117 tem como novo arrematante A C SILVA COMERCIO DE GENEROS EIRELI com valor unitário
de R$ 71,00.

09/07/2021 - 10:28:34 Sistema O fornecedor HIGOR MARTINS PEGORARO 07700858730 foi inabilitado para o item 0118 pelo pregoeiro.

09/07/2021 - 10:28:34 Sistema O item 0118 tem como novo arrematante A C SILVA COMERCIO DE GENEROS EIRELI com valor unitário
de R$ 209,00.

09/07/2021 - 10:28:34 Sistema O fornecedor HIGOR MARTINS PEGORARO 07700858730 foi inabilitado para o item 0119 pelo pregoeiro.

09/07/2021 - 10:28:34 Sistema O item 0119 tem como novo arrematante A C SILVA COMERCIO DE GENEROS EIRELI com valor unitário
de R$ 119,00.

09/07/2021 - 10:28:35 Sistema Motivo: A empresa não atendeu o solicitado na Diligência, a empresa não apresentou contratos e notas
fiscais que comprovem a autenticidade do atestado de capacidade técnica apresentado pela empresa no
processo em tela.

09/07/2021 - 10:28:35 Sistema Motivo: A empresa não atendeu o solicitado na Diligência, a empresa não apresentou contratos e notas
fiscais que comprovem a autenticidade do atestado de capacidade técnica apresentado pela empresa no
processo em tela.

09/07/2021 - 10:28:35 Sistema Motivo: A empresa não atendeu o solicitado na Diligência, a empresa não apresentou contratos e notas
fiscais que comprovem a autenticidade do atestado de capacidade técnica apresentado pela empresa no
processo em tela.

09/07/2021 - 10:28:35 Sistema Motivo: A empresa não atendeu o solicitado na Diligência, a empresa não apresentou contratos e notas
fiscais que comprovem a autenticidade do atestado de capacidade técnica apresentado pela empresa no
processo em tela.

09/07/2021 - 10:28:35 Sistema Motivo: A empresa não atendeu o solicitado na Diligência, a empresa não apresentou contratos e notas
fiscais que comprovem a autenticidade do atestado de capacidade técnica apresentado pela empresa no
processo em tela.

09/07/2021 - 10:28:35 Sistema Motivo: A empresa não atendeu o solicitado na Diligência, a empresa não apresentou contratos e notas
fiscais que comprovem a autenticidade do atestado de capacidade técnica apresentado pela empresa no
processo em tela.

09/07/2021 - 10:28:35 Sistema Motivo: A empresa não atendeu o solicitado na Diligência, a empresa não apresentou contratos e notas
fiscais que comprovem a autenticidade do atestado de capacidade técnica apresentado pela empresa no
processo em tela.
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09/07/2021 - 10:28:35 Sistema Motivo: A empresa não atendeu o solicitado na Diligência, a empresa não apresentou contratos e notas
fiscais que comprovem a autenticidade do atestado de capacidade técnica apresentado pela empresa no
processo em tela.

09/07/2021 - 10:28:35 Sistema Motivo: A empresa não atendeu o solicitado na Diligência, a empresa não apresentou contratos e notas
fiscais que comprovem a autenticidade do atestado de capacidade técnica apresentado pela empresa no
processo em tela.

09/07/2021 - 10:28:35 Sistema Motivo: A empresa não atendeu o solicitado na Diligência, a empresa não apresentou contratos e notas
fiscais que comprovem a autenticidade do atestado de capacidade técnica apresentado pela empresa no
processo em tela.

09/07/2021 - 10:28:35 Sistema Motivo: A empresa não atendeu o solicitado na Diligência, a empresa não apresentou contratos e notas
fiscais que comprovem a autenticidade do atestado de capacidade técnica apresentado pela empresa no
processo em tela.

09/07/2021 - 10:44:33 Sistema O fornecedor TH COMERCIO DE MOVEIS EIRELI foi inabilitado no processo.

09/07/2021 - 10:44:33 Sistema Motivo: A empresa não atendeu o solicitado na Diligência, a empresa não apresentou contratos e notas
fiscais que comprovem a autenticidade do atestado de capacidade técnica apresentado pela empresa no
processo em tela.

09/07/2021 - 10:44:33 Sistema O fornecedor TH COMERCIO DE MOVEIS EIRELI foi inabilitado para o item 0020 pelo pregoeiro.

09/07/2021 - 10:44:33 Sistema Motivo: A empresa não atendeu o solicitado na Diligência, a empresa não apresentou contratos e notas
fiscais que comprovem a autenticidade do atestado de capacidade técnica apresentado pela empresa no
processo em tela.

09/07/2021 - 10:44:33 Sistema O item 0020 tem como novo arrematante Bom Bons e Descartáveis Eireli com valor unitário de R$ 2.460,00.

09/07/2021 - 10:44:33 Sistema O fornecedor TH COMERCIO DE MOVEIS EIRELI foi inabilitado para o item 0023 pelo pregoeiro.

09/07/2021 - 10:44:33 Sistema Motivo: A empresa não atendeu o solicitado na Diligência, a empresa não apresentou contratos e notas
fiscais que comprovem a autenticidade do atestado de capacidade técnica apresentado pela empresa no
processo em tela.

09/07/2021 - 10:44:33 Sistema O item 0023 tem como novo arrematante Bom Bons e Descartáveis Eireli com valor unitário de R$ 46,80.

09/07/2021 - 10:44:33 Sistema O fornecedor TH COMERCIO DE MOVEIS EIRELI foi inabilitado para o item 0029 pelo pregoeiro.

09/07/2021 - 10:44:33 Sistema Motivo: A empresa não atendeu o solicitado na Diligência, a empresa não apresentou contratos e notas
fiscais que comprovem a autenticidade do atestado de capacidade técnica apresentado pela empresa no
processo em tela.

09/07/2021 - 10:44:33 Sistema O item 0029 tem como novo arrematante COSTA SIMAO LTDA com valor unitário de R$ 360,00.

09/07/2021 - 10:44:33 Sistema O fornecedor TH COMERCIO DE MOVEIS EIRELI foi inabilitado para o item 0064 pelo pregoeiro.

09/07/2021 - 10:44:33 Sistema Motivo: A empresa não atendeu o solicitado na Diligência, a empresa não apresentou contratos e notas
fiscais que comprovem a autenticidade do atestado de capacidade técnica apresentado pela empresa no
processo em tela.

09/07/2021 - 10:44:33 Sistema O item 0064 tem como novo arrematante A C SILVA COMERCIO DE GENEROS EIRELI com valor unitário
de R$ 844,50.

09/07/2021 - 11:15 Sistema Para o item 0020 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Bom Bons e Descartáveis Eireli.

09/07/2021 - 11:15 Sistema Para o item 0023 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Bom Bons e Descartáveis Eireli.

09/07/2021 - 11:15 Sistema Para o item 0028 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Bom Bons e Descartáveis Eireli.

09/07/2021 - 11:15 Sistema Para o item 0033 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Bom Bons e Descartáveis Eireli.

09/07/2021 - 11:15 Sistema Para o item 0034 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Bom Bons e Descartáveis Eireli.

09/07/2021 - 11:15 Sistema Para o item 0035 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Bom Bons e Descartáveis Eireli.

09/07/2021 - 11:15 Sistema Para o item 0039 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Bom Bons e Descartáveis Eireli.

09/07/2021 - 11:15 Sistema Para o item 0040 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Bom Bons e Descartáveis Eireli.

09/07/2021 - 11:15 Sistema Para o item 0063 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Bom Bons e Descartáveis Eireli.

09/07/2021 - 11:15 Sistema Para o item 0070 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Bom Bons e Descartáveis Eireli.

09/07/2021 - 11:15 Sistema Para o item 0076 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Bom Bons e Descartáveis Eireli.

09/07/2021 - 11:15 Sistema Para o item 0077 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Bom Bons e Descartáveis Eireli.

09/07/2021 - 11:15 Sistema Para o item 0079 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Bom Bons e Descartáveis Eireli.

09/07/2021 - 11:15 Sistema Para o item 0080 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Bom Bons e Descartáveis Eireli.

09/07/2021 - 11:15 Sistema Para o item 0090 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Bom Bons e Descartáveis Eireli.

09/07/2021 - 11:15 Sistema Para o item 0091 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Bom Bons e Descartáveis Eireli.

09/07/2021 - 11:15 Sistema Para o item 0092 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Bom Bons e Descartáveis Eireli.

09/07/2021 - 11:15 Sistema Para o item 0093 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Bom Bons e Descartáveis Eireli.

09/07/2021 - 11:15 Sistema Para o item 0094 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Bom Bons e Descartáveis Eireli.

09/07/2021 - 11:15 Sistema Para o item 0095 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Bom Bons e Descartáveis Eireli.

09/07/2021 - 11:15 Sistema Para o item 0096 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Bom Bons e Descartáveis Eireli.

09/07/2021 - 11:15 Sistema Para o item 0097 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Bom Bons e Descartáveis Eireli.

09/07/2021 - 11:15 Sistema Para o item 0098 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Bom Bons e Descartáveis Eireli.

09/07/2021 - 11:15 Sistema Para o item 0099 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Bom Bons e Descartáveis Eireli.

09/07/2021 - 11:15 Sistema Para o item 0100 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Bom Bons e Descartáveis Eireli.

09/07/2021 - 11:15 Sistema Para o item 0106 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Bom Bons e Descartáveis Eireli.

09/07/2021 - 11:15 Sistema Para o item 0112 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Bom Bons e Descartáveis Eireli.

09/07/2021 - 11:15 Sistema Para o item 0113 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Bom Bons e Descartáveis Eireli.

09/07/2021 - 11:15 Sistema Para o item 0114 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Bom Bons e Descartáveis Eireli.
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09/07/2021 - 11:15 Sistema Para o item 0115 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Bom Bons e Descartáveis Eireli.

09/07/2021 - 11:15:50 Sistema Para o item 0029 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor COSTA SIMAO LTDA.

09/07/2021 - 11:16 Sistema Para o item 0038 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Sentinela do Vale Comercial Eireli.

09/07/2021 - 11:16 Sistema Para o item 0044 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Sentinela do Vale Comercial Eireli.

09/07/2021 - 11:16 Sistema Para o item 0067 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Sentinela do Vale Comercial Eireli.

09/07/2021 - 11:16 Sistema Para o item 0068 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Sentinela do Vale Comercial Eireli.

09/07/2021 - 11:16 Sistema Para o item 0069 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Sentinela do Vale Comercial Eireli.

09/07/2021 - 11:16 Sistema Para o item 0074 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Sentinela do Vale Comercial Eireli.

09/07/2021 - 11:17 Sistema Para o item 0064 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor A C SILVA COMERCIO DE GENEROS
EIRELI.

09/07/2021 - 11:17 Sistema Para o item 0117 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor A C SILVA COMERCIO DE GENEROS
EIRELI.

09/07/2021 - 11:17 Sistema Para o item 0118 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor A C SILVA COMERCIO DE GENEROS
EIRELI.

09/07/2021 - 11:17 Sistema Para o item 0119 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor A C SILVA COMERCIO DE GENEROS
EIRELI.

09/07/2021 - 11:17 Sistema Para o item 0086 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor JACILENE PEREIRA GOMES.

09/07/2021 - 11:17 Sistema Para o item 0089 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor JACILENE PEREIRA GOMES.

09/07/2021 - 11:34:44 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0001.

09/07/2021 - 11:34:44 Sistema Intenção: A presente diligência serve com intuito de elucidar a corroborar com a efetiva entrega dos produtos
supracitados, todavia tal fato foi comprovado, por meio das notas e demais documentos ao processo
licitatório e contrato administrativo vinculado ao atestado, ainda nesse sentido pautado pelo princípio da
autotutela administrativa, razoabilidade e proporcionalidade o atestado deve ser aceito, tendo em vista que
preenche os pressupostos de admissibilidade e justa motivação. Tal negativa compromete o resultado útil do
processo e pelas razões acime delineadas, manifesta intenção em recorrer.

09/07/2021 - 11:45:10 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0116.

09/07/2021 - 11:45:10 Sistema Intenção: A presente diligência serve com intuito de elucidar a corroborar com a efetiva entrega dos produtos
supracitados, todavia tal fato foi comprovado, por meio das notas e demais documentos ao processo
licitatório e contrato administrativo vinculado ao atestado, ainda nesse sentido pautado pelo princípio da
autotutela administrativa, razoabilidade e proporcionalidade o atestado deve ser aceito, tendo em vista que
preenche os pressupostos de admissibilidade e justa motivação. Tal negativa compromete o resultado útil do
processo e pelas razões acime delineadas, manifesta intenção em recorrer.

09/07/2021 - 11:45:14 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0002.

09/07/2021 - 11:45:14 Sistema Intenção: sr. Pregoeiro, os contratos e notas fiscais foram apresentadas, conforme nosso atestado de
capacidade técnica

09/07/2021 - 11:45:15 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0002.

09/07/2021 - 11:45:15 Sistema Intenção: Sr. Pregoeiro, A empresa A C SILVA COMERCIO DE GENEROS EIRELI não apresentou a
documentação completa Habilitação Jurídica conforme o item 19.1.1.2 prova de inscrição no cadastro do
contribuinte (FIC) e Municipal, relativo ao domicilio ou sede da licitante.19.1.1.6 Ato construitivo, estatuto ou
contrato social em vigor, devidamente registrado na junta comercial, 19.1.1.8 Certidão especifica, emitida
pela junta comercial da sede da licitante. Assim também como a qualificação técnica o item 19.1.2.1 Atestado
de capacidade tecnica , o item 19.1.2.2 Alavará de licença de localização e funcionamento; na Qualificação
economica-financeira o item certidão negativa de falência ou recuperação judicial expedida pelo distribuidor
da sede pessoa juridica; o item 19.1.3.2 Balanço patrimonial; Na regularidade fiscal e trabalhista o item
19.1.4.2 prova de regularidade para com as fazendas federal, estadual e municipal, relativo ao domicilio sede
da licitante, o item... (CONTINUA)

09/07/2021 - 11:45:15 Sistema (CONT. 1) 19.1.4.3 prova de inscrição no cadastro do contribuinte estadual e municipal.

09/07/2021 - 11:45:18 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0010.

09/07/2021 - 11:45:18 Sistema Intenção: sr. Pregoeiro, os contratos e notas fiscais foram apresentadas, conforme nosso atestado de
capacidade técnica

09/07/2021 - 11:45:26 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0012.

09/07/2021 - 11:45:26 Sistema Intenção: A presente diligência serve com intuito de elucidar a corroborar com a efetiva entrega dos produtos
supracitados, todavia tal fato foi comprovado, por meio das notas e demais documentos ao processo
licitatório e contrato administrativo vinculado ao atestado, ainda nesse sentido pautado pelo princípio da
autotutela administrativa, razoabilidade e proporcionalidade o atestado deve ser aceito, tendo em vista que
preenche os pressupostos de admissibilidade e justa motivação. Tal negativa compromete o resultado útil do
processo e pelas razões acime delineadas, manifesta intenção em recorrer.

09/07/2021 - 11:45:31 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0013.

09/07/2021 - 11:45:31 Sistema Intenção: A presente diligência serve com intuito de elucidar a corroborar com a efetiva entrega dos produtos
supracitados, todavia tal fato foi comprovado, por meio das notas e demais documentos ao processo
licitatório e contrato administrativo vinculado ao atestado, ainda nesse sentido pautado pelo princípio da
autotutela administrativa, razoabilidade e proporcionalidade o atestado deve ser aceito, tendo em vista que
preenche os pressupostos de admissibilidade e justa motivação. Tal negativa compromete o resultado útil do
processo e pelas razões acime delineadas, manifesta intenção em recorrer.

09/07/2021 - 11:45:35 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0013.

09/07/2021 - 11:45:35 Sistema Intenção: A presente diligência serve com intuito de elucidar a corroborar com a efetiva entrega dos produtos
supracitados, todavia tal fato foi comprovado, por meio das notas e demais documentos ao processo
licitatório e contrato administrativo vinculado ao atestado, ainda nesse sentido pautado pelo princípio da
autotutela administrativa, razoabilidade e proporcionalidade o atestado deve ser aceito, tendo em vista que
preenche os pressupostos de admissibilidade e justa motivação. Tal negativa compromete o resultado útil do
processo e pelas razões acime delineadas, manifesta intenção em recorrer.

09/07/2021 - 11:45:40 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0014.
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09/07/2021 - 11:45:40 Sistema Intenção: A presente diligência serve com intuito de elucidar a corroborar com a efetiva entrega dos produtos
supracitados, todavia tal fato foi comprovado, por meio das notas e demais documentos ao processo
licitatório e contrato administrativo vinculado ao atestado, ainda nesse sentido pautado pelo princípio da
autotutela administrativa, razoabilidade e proporcionalidade o atestado deve ser aceito, tendo em vista que
preenche os pressupostos de admissibilidade e justa motivação. Tal negativa compromete o resultado útil do
processo e pelas razões acime delineadas, manifesta intenção em recorrer.

09/07/2021 - 11:45:45 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0015.

09/07/2021 - 11:45:45 Sistema Intenção: sr. Pregoeiro, os contratos e notas fiscais foram apresentadas, conforme nosso atestado de
capacidade técnica

09/07/2021 - 11:45:50 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0016.

09/07/2021 - 11:45:50 Sistema Intenção: sr. Pregoeiro, os contratos e notas fiscais foram apresentadas, conforme nosso atestado de
capacidade técnica

09/07/2021 - 11:45:58 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0020.

09/07/2021 - 11:45:58 Sistema Intenção: A presente diligência serve com intuito de elucidar a corroborar com a efetiva entrega dos produtos
supracitados, todavia tal fato foi comprovado, por meio das notas e demais documentos ao processo
licitatório e contrato administrativo vinculado ao atestado, ainda nesse sentido pautado pelo princípio da
autotutela administrativa, razoabilidade e proporcionalidade o atestado deve ser aceito, tendo em vista que
preenche os pressupostos de admissibilidade e justa motivação. Tal negativa compromete o resultado útil do
processo e pelas razões acime delineadas, manifesta intenção em recorrer.

09/07/2021 - 11:46:06 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0020.

09/07/2021 - 11:46:06 Sistema Intenção: sr. Pregoeiro, os contratos e notas fiscais foram apresentadas, conforme nosso atestado de
capacidade técnica

09/07/2021 - 11:46:11 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0020.

09/07/2021 - 11:46:11 Sistema Intenção: sr. Pregoeiro, os contratos e notas fiscais foram apresentadas, conforme nosso atestado de
capacidade técnica

09/07/2021 - 11:46:21 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0021.

09/07/2021 - 11:46:21 Sistema Intenção: sr. Pregoeiro, os contratos e notas fiscais foram apresentadas, conforme nosso atestado de
capacidade técnica

09/07/2021 - 11:46:26 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0021.

09/07/2021 - 11:46:26 Sistema Intenção: Sr. Pregoeiro, A empresa A C SILVA COMERCIO DE GENEROS EIRELI não apresentou a
documentação completa Habilitação Jurídica conforme o item 19.1.1.2 prova de inscrição no cadastro do
contribuinte (FIC) e Municipal, relativo ao domicilio ou sede da licitante.19.1.1.6 Ato construitivo, estatuto ou
contrato social em vigor, devidamente registrado na junta comercial, 19.1.1.8 Certidão especifica, emitida
pela junta comercial da sede da licitante. Assim também como a qualificação técnica o item 19.1.2.1 Atestado
de capacidade tecnica , o item 19.1.2.2 Alavará de licença de localização e funcionamento; na Qualificação
economica-financeira o item certidão negativa de falência ou recuperação judicial expedida pelo distribuidor
da sede pessoa juridica; o item 19.1.3.2 Balanço patrimonial; Na regularidade fiscal e trabalhista o item
19.1.4.2 prova de regularidade para com as fazendas federal, estadual e municipal, relativo ao domicilio sede
da licitante, o item... (CONTINUA)

09/07/2021 - 11:46:26 Sistema (CONT. 1) 19.1.4.3 prova de inscrição no cadastro do contribuinte estadual e municipal.

09/07/2021 - 11:46:45 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0023.

09/07/2021 - 11:46:45 Sistema Intenção: sr. Pregoeiro, os contratos e notas fiscais foram apresentadas, conforme nosso atestado de
capacidade técnica

09/07/2021 - 11:46:51 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0027.

09/07/2021 - 11:46:51 Sistema Intenção: A presente diligência serve com intuito de elucidar a corroborar com a efetiva entrega dos produtos
supracitados, todavia tal fato foi comprovado, por meio das notas e demais documentos ao processo
licitatório e contrato administrativo vinculado ao atestado, ainda nesse sentido pautado pelo princípio da
autotutela administrativa, razoabilidade e proporcionalidade o atestado deve ser aceito, tendo em vista que
preenche os pressupostos de admissibilidade e justa motivação. Tal negativa compromete o resultado útil do
processo e pelas razões acime delineadas, manifesta intenção em recorrer.

09/07/2021 - 11:47:04 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0028.

09/07/2021 - 11:47:04 Sistema Intenção: A presente diligência serve com intuito de elucidar a corroborar com a efetiva entrega dos produtos
supracitados, todavia tal fato foi comprovado, por meio das notas e demais documentos ao processo
licitatório e contrato administrativo vinculado ao atestado, ainda nesse sentido pautado pelo princípio da
autotutela administrativa, razoabilidade e proporcionalidade o atestado deve ser aceito, tendo em vista que
preenche os pressupostos de admissibilidade e justa motivação. Tal negativa compromete o resultado útil do
processo e pelas razões acime delineadas, manifesta intenção em recorrer.

09/07/2021 - 11:47:17 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0029.

09/07/2021 - 11:47:17 Sistema Intenção: A presente diligência serve com intuito de elucidar a corroborar com a efetiva entrega dos produtos
supracitados, todavia tal fato foi comprovado, por meio das notas e demais documentos ao processo
licitatório e contrato administrativo vinculado ao atestado, ainda nesse sentido pautado pelo princípio da
autotutela administrativa, razoabilidade e proporcionalidade o atestado deve ser aceito, tendo em vista que
preenche os pressupostos de admissibilidade e justa motivação. Tal negativa compromete o resultado útil do
processo e pelas razões acime delineadas, manifesta intenção em recorrer.

09/07/2021 - 11:47:25 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0029.

09/07/2021 - 11:47:25 Sistema Intenção: sr. Pregoeiro, os contratos e notas fiscais foram apresentadas, conforme nosso atestado de
capacidade técnica

09/07/2021 - 11:47:50 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0031.

09/07/2021 - 11:47:50 Sistema Intenção: sr. Pregoeiro, os contratos e notas fiscais foram apresentadas, conforme nosso atestado de
capacidade técnica

09/07/2021 - 11:47:56 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0032.

09/07/2021 - 11:47:56 Sistema Intenção: A presente diligência serve com intuito de elucidar a corroborar com a efetiva entrega dos produtos
supracitados, todavia tal fato foi comprovado, por meio das notas e demais documentos ao processo
licitatório e contrato administrativo vinculado ao atestado, ainda nesse sentido pautado pelo princípio da
autotutela administrativa, razoabilidade e proporcionalidade o atestado deve ser aceito, tendo em vista que
preenche os pressupostos de admissibilidade e justa motivação. Tal negativa compromete o resultado útil do
processo e pelas razões acime delineadas, manifesta intenção em recorrer.

09/07/2021 - 11:48:03 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0033.
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09/07/2021 - 11:48:03 Sistema Intenção: A presente diligência serve com intuito de elucidar a corroborar com a efetiva entrega dos produtos
supracitados, todavia tal fato foi comprovado, por meio das notas e demais documentos ao processo
licitatório e contrato administrativo vinculado ao atestado, ainda nesse sentido pautado pelo princípio da
autotutela administrativa, razoabilidade e proporcionalidade o atestado deve ser aceito, tendo em vista que
preenche os pressupostos de admissibilidade e justa motivação. Tal negativa compromete o resultado útil do
processo e pelas razões acime delineadas, manifesta intenção em recorrer.

09/07/2021 - 11:48:10 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0033.

09/07/2021 - 11:48:10 Sistema Intenção: sr. Pregoeiro, os contratos e notas fiscais foram apresentadas, conforme nosso atestado de
capacidade técnica

09/07/2021 - 11:48:17 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0034.

09/07/2021 - 11:48:17 Sistema Intenção: A presente diligência serve com intuito de elucidar a corroborar com a efetiva entrega dos produtos
supracitados, todavia tal fato foi comprovado, por meio das notas e demais documentos ao processo
licitatório e contrato administrativo vinculado ao atestado, ainda nesse sentido pautado pelo princípio da
autotutela administrativa, razoabilidade e proporcionalidade o atestado deve ser aceito, tendo em vista que
preenche os pressupostos de admissibilidade e justa motivação. Tal negativa compromete o resultado útil do
processo e pelas razões acime delineadas, manifesta intenção em recorrer.

09/07/2021 - 11:48:24 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0034.

09/07/2021 - 11:48:24 Sistema Intenção: A presente diligência serve com intuito de elucidar a corroborar com a efetiva entrega dos produtos
supracitados, todavia tal fato foi comprovado, por meio das notas e demais documentos ao processo
licitatório e contrato administrativo vinculado ao atestado, ainda nesse sentido pautado pelo princípio da
autotutela administrativa, razoabilidade e proporcionalidade o atestado deve ser aceito, tendo em vista que
preenche os pressupostos de admissibilidade e justa motivação. Tal negativa compromete o resultado útil do
processo e pelas razões acime delineadas, manifesta intenção em recorrer.

09/07/2021 - 11:48:37 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0035.

09/07/2021 - 11:48:37 Sistema Intenção: A presente diligência serve com intuito de elucidar a corroborar com a efetiva entrega dos produtos
supracitados, todavia tal fato foi comprovado, por meio das notas e demais documentos ao processo
licitatório e contrato administrativo vinculado ao atestado, ainda nesse sentido pautado pelo princípio da
autotutela administrativa, razoabilidade e proporcionalidade o atestado deve ser aceito, tendo em vista que
preenche os pressupostos de admissibilidade e justa motivação. Tal negativa compromete o resultado útil do
processo e pelas razões acime delineadas, manifesta intenção em recorrer.

09/07/2021 - 11:48:44 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0035.

09/07/2021 - 11:48:44 Sistema Intenção: sr. Pregoeiro, os contratos e notas fiscais foram apresentadas, conforme nosso atestado de
capacidade técnica

09/07/2021 - 11:48:56 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0036.

09/07/2021 - 11:48:56 Sistema Intenção: sr. Pregoeiro, os contratos e notas fiscais foram apresentadas, conforme nosso atestado de
capacidade técnica

09/07/2021 - 11:49:19 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0038.

09/07/2021 - 11:49:19 Sistema Intenção: A presente diligência serve com intuito de elucidar a corroborar com a efetiva entrega dos produtos
supracitados, todavia tal fato foi comprovado, por meio das notas e demais documentos ao processo
licitatório e contrato administrativo vinculado ao atestado, ainda nesse sentido pautado pelo princípio da
autotutela administrativa, razoabilidade e proporcionalidade o atestado deve ser aceito, tendo em vista que
preenche os pressupostos de admissibilidade e justa motivação. Tal negativa compromete o resultado útil do
processo e pelas razões acime delineadas, manifesta intenção em recorrer.

09/07/2021 - 11:49:27 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0039.

09/07/2021 - 11:49:27 Sistema Intenção: A presente diligência serve com intuito de elucidar a corroborar com a efetiva entrega dos produtos
supracitados, todavia tal fato foi comprovado, por meio das notas e demais documentos ao processo
licitatório e contrato administrativo vinculado ao atestado, ainda nesse sentido pautado pelo princípio da
autotutela administrativa, razoabilidade e proporcionalidade o atestado deve ser aceito, tendo em vista que
preenche os pressupostos de admissibilidade e justa motivação. Tal negativa compromete o resultado útil do
processo e pelas razões acime delineadas, manifesta intenção em recorrer.

09/07/2021 - 11:49:39 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0040.

09/07/2021 - 11:49:39 Sistema Intenção: A presente diligência serve com intuito de elucidar a corroborar com a efetiva entrega dos produtos
supracitados, todavia tal fato foi comprovado, por meio das notas e demais documentos ao processo
licitatório e contrato administrativo vinculado ao atestado, ainda nesse sentido pautado pelo princípio da
autotutela administrativa, razoabilidade e proporcionalidade o atestado deve ser aceito, tendo em vista que
preenche os pressupostos de admissibilidade e justa motivação. Tal negativa compromete o resultado útil do
processo e pelas razões acime delineadas, manifesta intenção em recorrer.

09/07/2021 - 11:50:06 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0041.

09/07/2021 - 11:50:06 Sistema Intenção: A presente diligência serve com intuito de elucidar a corroborar com a efetiva entrega dos produtos
supracitados, todavia tal fato foi comprovado, por meio das notas e demais documentos ao processo
licitatório e contrato administrativo vinculado ao atestado, ainda nesse sentido pautado pelo princípio da
autotutela administrativa, razoabilidade e proporcionalidade o atestado deve ser aceito, tendo em vista que
preenche os pressupostos de admissibilidade e justa motivação. Tal negativa compromete o resultado útil do
processo e pelas razões acime delineadas, manifesta intenção em recorrer.

09/07/2021 - 11:50:18 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0042.

09/07/2021 - 11:50:18 Sistema Intenção: A presente diligência serve com intuito de elucidar a corroborar com a efetiva entrega dos produtos
supracitados, todavia tal fato foi comprovado, por meio das notas e demais documentos ao processo
licitatório e contrato administrativo vinculado ao atestado, ainda nesse sentido pautado pelo princípio da
autotutela administrativa, razoabilidade e proporcionalidade o atestado deve ser aceito, tendo em vista que
preenche os pressupostos de admissibilidade e justa motivação. Tal negativa compromete o resultado útil do
processo e pelas razões acime delineadas, manifesta intenção em recorrer.

09/07/2021 - 11:50:26 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0043.

09/07/2021 - 11:50:26 Sistema Intenção: A presente diligência serve com intuito de elucidar a corroborar com a efetiva entrega dos produtos
supracitados, todavia tal fato foi comprovado, por meio das notas e demais documentos ao processo
licitatório e contrato administrativo vinculado ao atestado, ainda nesse sentido pautado pelo princípio da
autotutela administrativa, razoabilidade e proporcionalidade o atestado deve ser aceito, tendo em vista que
preenche os pressupostos de admissibilidade e justa motivação. Tal negativa compromete o resultado útil do
processo e pelas razões acime delineadas, manifesta intenção em recorrer.

09/07/2021 - 11:50:31 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0043.
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09/07/2021 - 11:50:31 Sistema Intenção: A presente diligência serve com intuito de elucidar a corroborar com a efetiva entrega dos produtos
supracitados, todavia tal fato foi comprovado, por meio das notas e demais documentos ao processo
licitatório e contrato administrativo vinculado ao atestado, ainda nesse sentido pautado pelo princípio da
autotutela administrativa, razoabilidade e proporcionalidade o atestado deve ser aceito, tendo em vista que
preenche os pressupostos de admissibilidade e justa motivação. Tal negativa compromete o resultado útil do
processo e pelas razões acime delineadas, manifesta intenção em recorrer.

09/07/2021 - 11:50:44 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0045.

09/07/2021 - 11:50:44 Sistema Intenção: A presente diligência serve com intuito de elucidar a corroborar com a efetiva entrega dos produtos
supracitados, todavia tal fato foi comprovado, por meio das notas e demais documentos ao processo
licitatório e contrato administrativo vinculado ao atestado, ainda nesse sentido pautado pelo princípio da
autotutela administrativa, razoabilidade e proporcionalidade o atestado deve ser aceito, tendo em vista que
preenche os pressupostos de admissibilidade e justa motivação. Tal negativa compromete o resultado útil do
processo e pelas razões acime delineadas, manifesta intenção em recorrer.

09/07/2021 - 11:51:01 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0115.

09/07/2021 - 11:51:01 Sistema Intenção: A presente diligência serve com intuito de elucidar a corroborar com a efetiva entrega dos produtos
supracitados, todavia tal fato foi comprovado, por meio das notas e demais documentos ao processo
licitatório e contrato administrativo vinculado ao atestado, ainda nesse sentido pautado pelo princípio da
autotutela administrativa, razoabilidade e proporcionalidade o atestado deve ser aceito, tendo em vista que
preenche os pressupostos de admissibilidade e justa motivação. Tal negativa compromete o resultado útil do
processo e pelas razões acime delineadas, manifesta intenção em recorrer.

09/07/2021 - 11:51:09 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0114.

09/07/2021 - 11:51:09 Sistema Intenção: A presente diligência serve com intuito de elucidar a corroborar com a efetiva entrega dos produtos
supracitados, todavia tal fato foi comprovado, por meio das notas e demais documentos ao processo
licitatório e contrato administrativo vinculado ao atestado, ainda nesse sentido pautado pelo princípio da
autotutela administrativa, razoabilidade e proporcionalidade o atestado deve ser aceito, tendo em vista que
preenche os pressupostos de admissibilidade e justa motivação. Tal negativa compromete o resultado útil do
processo e pelas razões acime delineadas, manifesta intenção em recorrer.

09/07/2021 - 11:51:14 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0057.

09/07/2021 - 11:51:14 Sistema Intenção: A presente diligência serve com intuito de elucidar a corroborar com a efetiva entrega dos produtos
supracitados, todavia tal fato foi comprovado, por meio das notas e demais documentos ao processo
licitatório e contrato administrativo vinculado ao atestado, ainda nesse sentido pautado pelo princípio da
autotutela administrativa, razoabilidade e proporcionalidade o atestado deve ser aceito, tendo em vista que
preenche os pressupostos de admissibilidade e justa motivação. Tal negativa compromete o resultado útil do
processo e pelas razões acime delineadas, manifesta intenção em recorrer.

09/07/2021 - 11:51:20 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0046.

09/07/2021 - 11:51:20 Sistema Intenção: A presente diligência serve com intuito de elucidar a corroborar com a efetiva entrega dos produtos
supracitados, todavia tal fato foi comprovado, por meio das notas e demais documentos ao processo
licitatório e contrato administrativo vinculado ao atestado, ainda nesse sentido pautado pelo princípio da
autotutela administrativa, razoabilidade e proporcionalidade o atestado deve ser aceito, tendo em vista que
preenche os pressupostos de admissibilidade e justa motivação. Tal negativa compromete o resultado útil do
processo e pelas razões acime delineadas, manifesta intenção em recorrer.

09/07/2021 - 11:51:26 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0048.

09/07/2021 - 11:51:26 Sistema Intenção: A presente diligência serve com intuito de elucidar a corroborar com a efetiva entrega dos produtos
supracitados, todavia tal fato foi comprovado, por meio das notas e demais documentos ao processo
licitatório e contrato administrativo vinculado ao atestado, ainda nesse sentido pautado pelo princípio da
autotutela administrativa, razoabilidade e proporcionalidade o atestado deve ser aceito, tendo em vista que
preenche os pressupostos de admissibilidade e justa motivação. Tal negativa compromete o resultado útil do
processo e pelas razões acime delineadas, manifesta intenção em recorrer.

09/07/2021 - 11:51:32 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0063.

09/07/2021 - 11:51:32 Sistema Intenção: A presente diligência serve com intuito de elucidar a corroborar com a efetiva entrega dos produtos
supracitados, todavia tal fato foi comprovado, por meio das notas e demais documentos ao processo
licitatório e contrato administrativo vinculado ao atestado, ainda nesse sentido pautado pelo princípio da
autotutela administrativa, razoabilidade e proporcionalidade o atestado deve ser aceito, tendo em vista que
preenche os pressupostos de admissibilidade e justa motivação. Tal negativa compromete o resultado útil do
processo e pelas razões acime delineadas, manifesta intenção em recorrer.

09/07/2021 - 11:51:37 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0059.

09/07/2021 - 11:51:37 Sistema Intenção: A presente diligência serve com intuito de elucidar a corroborar com a efetiva entrega dos produtos
supracitados, todavia tal fato foi comprovado, por meio das notas e demais documentos ao processo
licitatório e contrato administrativo vinculado ao atestado, ainda nesse sentido pautado pelo princípio da
autotutela administrativa, razoabilidade e proporcionalidade o atestado deve ser aceito, tendo em vista que
preenche os pressupostos de admissibilidade e justa motivação. Tal negativa compromete o resultado útil do
processo e pelas razões acime delineadas, manifesta intenção em recorrer.

09/07/2021 - 11:51:42 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0063.

09/07/2021 - 11:51:42 Sistema Intenção: A presente diligência serve com intuito de elucidar a corroborar com a efetiva entrega dos produtos
supracitados, todavia tal fato foi comprovado, por meio das notas e demais documentos ao processo
licitatório e contrato administrativo vinculado ao atestado, ainda nesse sentido pautado pelo princípio da
autotutela administrativa, razoabilidade e proporcionalidade o atestado deve ser aceito, tendo em vista que
preenche os pressupostos de admissibilidade e justa motivação. Tal negativa compromete o resultado útil do
processo e pelas razões acime delineadas, manifesta intenção em recorrer.

09/07/2021 - 11:51:47 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0059.

09/07/2021 - 11:51:47 Sistema Intenção: A presente diligência serve com intuito de elucidar a corroborar com a efetiva entrega dos produtos
supracitados, todavia tal fato foi comprovado, por meio das notas e demais documentos ao processo
licitatório e contrato administrativo vinculado ao atestado, ainda nesse sentido pautado pelo princípio da
autotutela administrativa, razoabilidade e proporcionalidade o atestado deve ser aceito, tendo em vista que
preenche os pressupostos de admissibilidade e justa motivação. Tal negativa compromete o resultado útil do
processo e pelas razões acime delineadas, manifesta intenção em recorrer.

09/07/2021 - 11:51:51 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0067.

09/07/2021 - 11:51:51 Sistema Intenção: A presente diligência serve com intuito de elucidar a corroborar com a efetiva entrega dos produtos
supracitados, todavia tal fato foi comprovado, por meio das notas e demais documentos ao processo
licitatório e contrato administrativo vinculado ao atestado, ainda nesse sentido pautado pelo princípio da
autotutela administrativa, razoabilidade e proporcionalidade o atestado deve ser aceito, tendo em vista que
preenche os pressupostos de admissibilidade e justa motivação. Tal negativa compromete o resultado útil do
processo e pelas razões acime delineadas, manifesta intenção em recorrer.

09/07/2021 - 11:51:56 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0065.
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09/07/2021 - 11:51:56 Sistema Intenção: A presente diligência serve com intuito de elucidar a corroborar com a efetiva entrega dos produtos
supracitados, todavia tal fato foi comprovado, por meio das notas e demais documentos ao processo
licitatório e contrato administrativo vinculado ao atestado, ainda nesse sentido pautado pelo princípio da
autotutela administrativa, razoabilidade e proporcionalidade o atestado deve ser aceito, tendo em vista que
preenche os pressupostos de admissibilidade e justa motivação. Tal negativa compromete o resultado útil do
processo e pelas razões acime delineadas, manifesta intenção em recorrer.

09/07/2021 - 11:52:03 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0058.

09/07/2021 - 11:52:03 Sistema Intenção: A presente diligência serve com intuito de elucidar a corroborar com a efetiva entrega dos produtos
supracitados, todavia tal fato foi comprovado, por meio das notas e demais documentos ao processo
licitatório e contrato administrativo vinculado ao atestado, ainda nesse sentido pautado pelo princípio da
autotutela administrativa, razoabilidade e proporcionalidade o atestado deve ser aceito, tendo em vista que
preenche os pressupostos de admissibilidade e justa motivação. Tal negativa compromete o resultado útil do
processo e pelas razões acime delineadas, manifesta intenção em recorrer.

09/07/2021 - 11:52:09 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0069.

09/07/2021 - 11:52:09 Sistema Intenção: A presente diligência serve com intuito de elucidar a corroborar com a efetiva entrega dos produtos
supracitados, todavia tal fato foi comprovado, por meio das notas e demais documentos ao processo
licitatório e contrato administrativo vinculado ao atestado, ainda nesse sentido pautado pelo princípio da
autotutela administrativa, razoabilidade e proporcionalidade o atestado deve ser aceito, tendo em vista que
preenche os pressupostos de admissibilidade e justa motivação. Tal negativa compromete o resultado útil do
processo e pelas razões acime delineadas, manifesta intenção em recorrer.

09/07/2021 - 11:52:15 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0052.

09/07/2021 - 11:52:15 Sistema Intenção: A presente diligência serve com intuito de elucidar a corroborar com a efetiva entrega dos produtos
supracitados, todavia tal fato foi comprovado, por meio das notas e demais documentos ao processo
licitatório e contrato administrativo vinculado ao atestado, ainda nesse sentido pautado pelo princípio da
autotutela administrativa, razoabilidade e proporcionalidade o atestado deve ser aceito, tendo em vista que
preenche os pressupostos de admissibilidade e justa motivação. Tal negativa compromete o resultado útil do
processo e pelas razões acime delineadas, manifesta intenção em recorrer.

09/07/2021 - 11:52:23 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0053.

09/07/2021 - 11:52:23 Sistema Intenção: A presente diligência serve com intuito de elucidar a corroborar com a efetiva entrega dos produtos
supracitados, todavia tal fato foi comprovado, por meio das notas e demais documentos ao processo
licitatório e contrato administrativo vinculado ao atestado, ainda nesse sentido pautado pelo princípio da
autotutela administrativa, razoabilidade e proporcionalidade o atestado deve ser aceito, tendo em vista que
preenche os pressupostos de admissibilidade e justa motivação. Tal negativa compromete o resultado útil do
processo e pelas razões acime delineadas, manifesta intenção em recorrer.

09/07/2021 - 11:52:31 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0070.

09/07/2021 - 11:52:31 Sistema Intenção: A presente diligência serve com intuito de elucidar a corroborar com a efetiva entrega dos produtos
supracitados, todavia tal fato foi comprovado, por meio das notas e demais documentos ao processo
licitatório e contrato administrativo vinculado ao atestado, ainda nesse sentido pautado pelo princípio da
autotutela administrativa, razoabilidade e proporcionalidade o atestado deve ser aceito, tendo em vista que
preenche os pressupostos de admissibilidade e justa motivação. Tal negativa compromete o resultado útil do
processo e pelas razões acime delineadas, manifesta intenção em recorrer.

09/07/2021 - 11:52:39 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0068.

09/07/2021 - 11:52:39 Sistema Intenção: A presente diligência serve com intuito de elucidar a corroborar com a efetiva entrega dos produtos
supracitados, todavia tal fato foi comprovado, por meio das notas e demais documentos ao processo
licitatório e contrato administrativo vinculado ao atestado, ainda nesse sentido pautado pelo princípio da
autotutela administrativa, razoabilidade e proporcionalidade o atestado deve ser aceito, tendo em vista que
preenche os pressupostos de admissibilidade e justa motivação. Tal negativa compromete o resultado útil do
processo e pelas razões acime delineadas, manifesta intenção em recorrer.

09/07/2021 - 11:52:45 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0069.

09/07/2021 - 11:52:45 Sistema Intenção: A presente diligência serve com intuito de elucidar a corroborar com a efetiva entrega dos produtos
supracitados, todavia tal fato foi comprovado, por meio das notas e demais documentos ao processo
licitatório e contrato administrativo vinculado ao atestado, ainda nesse sentido pautado pelo princípio da
autotutela administrativa, razoabilidade e proporcionalidade o atestado deve ser aceito, tendo em vista que
preenche os pressupostos de admissibilidade e justa motivação. Tal negativa compromete o resultado útil do
processo e pelas razões acime delineadas, manifesta intenção em recorrer.

09/07/2021 - 11:52:53 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0079.

09/07/2021 - 11:52:53 Sistema Intenção: A presente diligência serve com intuito de elucidar a corroborar com a efetiva entrega dos produtos
supracitados, todavia tal fato foi comprovado, por meio das notas e demais documentos ao processo
licitatório e contrato administrativo vinculado ao atestado, ainda nesse sentido pautado pelo princípio da
autotutela administrativa, razoabilidade e proporcionalidade o atestado deve ser aceito, tendo em vista que
preenche os pressupostos de admissibilidade e justa motivação. Tal negativa compromete o resultado útil do
processo e pelas razões acime delineadas, manifesta intenção em recorrer.

09/07/2021 - 11:53:00 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0070.

09/07/2021 - 11:53:00 Sistema Intenção: A presente diligência serve com intuito de elucidar a corroborar com a efetiva entrega dos produtos
supracitados, todavia tal fato foi comprovado, por meio das notas e demais documentos ao processo
licitatório e contrato administrativo vinculado ao atestado, ainda nesse sentido pautado pelo princípio da
autotutela administrativa, razoabilidade e proporcionalidade o atestado deve ser aceito, tendo em vista que
preenche os pressupostos de admissibilidade e justa motivação. Tal negativa compromete o resultado útil do
processo e pelas razões acime delineadas, manifesta intenção em recorrer.

09/07/2021 - 12:48:21 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0086.

09/07/2021 - 12:48:21 Sistema Intenção: A presente diligência serve com intuito de elucidar a corroborar com a efetiva entrega dos produtos
supracitados, todavia tal fato foi comprovado, por meio das notas e demais documentos ao processo
licitatório e contrato administrativo vinculado ao atestado, ainda nesse sentido pautado pelo princípio da
autotutela administrativa, razoabilidade e proporcionalidade o atestado deve ser aceito, tendo em vista que
preenche os pressupostos de admissibilidade e justa motivação. Tal negativa compromete o resultado útil do
processo e pelas razões acime delineadas, manifesta intenção em recorrer.

09/07/2021 - 12:48:30 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0074.

09/07/2021 - 12:48:30 Sistema Intenção: A presente diligência serve com intuito de elucidar a corroborar com a efetiva entrega dos produtos
supracitados, todavia tal fato foi comprovado, por meio das notas e demais documentos ao processo
licitatório e contrato administrativo vinculado ao atestado, ainda nesse sentido pautado pelo princípio da
autotutela administrativa, razoabilidade e proporcionalidade o atestado deve ser aceito, tendo em vista que
preenche os pressupostos de admissibilidade e justa motivação. Tal negativa compromete o resultado útil do
processo e pelas razões acime delineadas, manifesta intenção em recorrer.

09/07/2021 - 12:48:36 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0076.
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09/07/2021 - 12:48:36 Sistema Intenção: A presente diligência serve com intuito de elucidar a corroborar com a efetiva entrega dos produtos
supracitados, todavia tal fato foi comprovado, por meio das notas e demais documentos ao processo
licitatório e contrato administrativo vinculado ao atestado, ainda nesse sentido pautado pelo princípio da
autotutela administrativa, razoabilidade e proporcionalidade o atestado deve ser aceito, tendo em vista que
preenche os pressupostos de admissibilidade e justa motivação. Tal negativa compromete o resultado útil do
processo e pelas razões acime delineadas, manifesta intenção em recorrer.

09/07/2021 - 12:48:43 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0077.

09/07/2021 - 12:48:43 Sistema Intenção: A presente diligência serve com intuito de elucidar a corroborar com a efetiva entrega dos produtos
supracitados, todavia tal fato foi comprovado, por meio das notas e demais documentos ao processo
licitatório e contrato administrativo vinculado ao atestado, ainda nesse sentido pautado pelo princípio da
autotutela administrativa, razoabilidade e proporcionalidade o atestado deve ser aceito, tendo em vista que
preenche os pressupostos de admissibilidade e justa motivação. Tal negativa compromete o resultado útil do
processo e pelas razões acime delineadas, manifesta intenção em recorrer.

09/07/2021 - 12:48:51 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0080.

09/07/2021 - 12:48:51 Sistema Intenção: A presente diligência serve com intuito de elucidar a corroborar com a efetiva entrega dos produtos
supracitados, todavia tal fato foi comprovado, por meio das notas e demais documentos ao processo
licitatório e contrato administrativo vinculado ao atestado, ainda nesse sentido pautado pelo princípio da
autotutela administrativa, razoabilidade e proporcionalidade o atestado deve ser aceito, tendo em vista que
preenche os pressupostos de admissibilidade e justa motivação. Tal negativa compromete o resultado útil do
processo e pelas razões acime delineadas, manifesta intenção em recorrer.

09/07/2021 - 12:51:19 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0089.

09/07/2021 - 12:51:19 Sistema Intenção: A presente diligência serve com intuito de elucidar a corroborar com a efetiva entrega dos produtos
supracitados, todavia tal fato foi comprovado, por meio das notas e demais documentos ao processo
licitatório e contrato administrativo vinculado ao atestado, ainda nesse sentido pautado pelo princípio da
autotutela administrativa, razoabilidade e proporcionalidade o atestado deve ser aceito, tendo em vista que
preenche os pressupostos de admissibilidade e justa motivação. Tal negativa compromete o resultado útil do
processo e pelas razões acime delineadas, manifesta intenção em recorrer.

09/07/2021 - 12:51:26 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0090.

09/07/2021 - 12:51:26 Sistema Intenção: A presente diligência serve com intuito de elucidar a corroborar com a efetiva entrega dos produtos
supracitados, todavia tal fato foi comprovado, por meio das notas e demais documentos ao processo
licitatório e contrato administrativo vinculado ao atestado, ainda nesse sentido pautado pelo princípio da
autotutela administrativa, razoabilidade e proporcionalidade o atestado deve ser aceito, tendo em vista que
preenche os pressupostos de admissibilidade e justa motivação. Tal negativa compromete o resultado útil do
processo e pelas razões acime delineadas, manifesta intenção em recorrer.

09/07/2021 - 12:52:44 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0094.

09/07/2021 - 12:52:44 Sistema Intenção: A presente diligência serve com intuito de elucidar a corroborar com a efetiva entrega dos produtos
supracitados, todavia tal fato foi comprovado, por meio das notas e demais documentos ao processo
licitatório e contrato administrativo vinculado ao atestado, ainda nesse sentido pautado pelo princípio da
autotutela administrativa, razoabilidade e proporcionalidade o atestado deve ser aceito, tendo em vista que
preenche os pressupostos de admissibilidade e justa motivação. Tal negativa compromete o resultado útil do
processo e pelas razões acime delineadas, manifesta intenção em recorrer.

09/07/2021 - 12:52:52 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0095.

09/07/2021 - 12:52:52 Sistema Intenção: A presente diligência serve com intuito de elucidar a corroborar com a efetiva entrega dos produtos
supracitados, todavia tal fato foi comprovado, por meio das notas e demais documentos ao processo
licitatório e contrato administrativo vinculado ao atestado, ainda nesse sentido pautado pelo princípio da
autotutela administrativa, razoabilidade e proporcionalidade o atestado deve ser aceito, tendo em vista que
preenche os pressupostos de admissibilidade e justa motivação. Tal negativa compromete o resultado útil do
processo e pelas razões acime delineadas, manifesta intenção em recorrer.

09/07/2021 - 12:53:00 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0095.

09/07/2021 - 12:53:00 Sistema Intenção: A presente diligência serve com intuito de elucidar a corroborar com a efetiva entrega dos produtos
supracitados, todavia tal fato foi comprovado, por meio das notas e demais documentos ao processo
licitatório e contrato administrativo vinculado ao atestado, ainda nesse sentido pautado pelo princípio da
autotutela administrativa, razoabilidade e proporcionalidade o atestado deve ser aceito, tendo em vista que
preenche os pressupostos de admissibilidade e justa motivação. Tal negativa compromete o resultado útil do
processo e pelas razões acime delineadas, manifesta intenção em recorrer.

09/07/2021 - 12:53:16 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0095.

09/07/2021 - 12:53:16 Sistema Intenção: A presente diligência serve com intuito de elucidar a corroborar com a efetiva entrega dos produtos
supracitados, todavia tal fato foi comprovado, por meio das notas e demais documentos ao processo
licitatório e contrato administrativo vinculado ao atestado, ainda nesse sentido pautado pelo princípio da
autotutela administrativa, razoabilidade e proporcionalidade o atestado deve ser aceito, tendo em vista que
preenche os pressupostos de admissibilidade e justa motivação. Tal negativa compromete o resultado útil do
processo e pelas razões acime delineadas, manifesta intenção em recorrer.

09/07/2021 - 12:53:23 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0096.

09/07/2021 - 12:53:23 Sistema Intenção: A presente diligência serve com intuito de elucidar a corroborar com a efetiva entrega dos produtos
supracitados, todavia tal fato foi comprovado, por meio das notas e demais documentos ao processo
licitatório e contrato administrativo vinculado ao atestado, ainda nesse sentido pautado pelo princípio da
autotutela administrativa, razoabilidade e proporcionalidade o atestado deve ser aceito, tendo em vista que
preenche os pressupostos de admissibilidade e justa motivação. Tal negativa compromete o resultado útil do
processo e pelas razões acime delineadas, manifesta intenção em recorrer.

09/07/2021 - 12:53:29 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0096.

09/07/2021 - 12:53:29 Sistema Intenção: A presente diligência serve com intuito de elucidar a corroborar com a efetiva entrega dos produtos
supracitados, todavia tal fato foi comprovado, por meio das notas e demais documentos ao processo
licitatório e contrato administrativo vinculado ao atestado, ainda nesse sentido pautado pelo princípio da
autotutela administrativa, razoabilidade e proporcionalidade o atestado deve ser aceito, tendo em vista que
preenche os pressupostos de admissibilidade e justa motivação. Tal negativa compromete o resultado útil do
processo e pelas razões acime delineadas, manifesta intenção em recorrer.

09/07/2021 - 12:53:44 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0096.

09/07/2021 - 12:53:44 Sistema Intenção: A presente diligência serve com intuito de elucidar a corroborar com a efetiva entrega dos produtos
supracitados, todavia tal fato foi comprovado, por meio das notas e demais documentos ao processo
licitatório e contrato administrativo vinculado ao atestado, ainda nesse sentido pautado pelo princípio da
autotutela administrativa, razoabilidade e proporcionalidade o atestado deve ser aceito, tendo em vista que
preenche os pressupostos de admissibilidade e justa motivação. Tal negativa compromete o resultado útil do
processo e pelas razões acime delineadas, manifesta intenção em recorrer.

09/07/2021 - 12:53:53 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0096.
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09/07/2021 - 12:53:53 Sistema Intenção: A presente diligência serve com intuito de elucidar a corroborar com a efetiva entrega dos produtos
supracitados, todavia tal fato foi comprovado, por meio das notas e demais documentos ao processo
licitatório e contrato administrativo vinculado ao atestado, ainda nesse sentido pautado pelo princípio da
autotutela administrativa, razoabilidade e proporcionalidade o atestado deve ser aceito, tendo em vista que
preenche os pressupostos de admissibilidade e justa motivação. Tal negativa compromete o resultado útil do
processo e pelas razões acime delineadas, manifesta intenção em recorrer.

09/07/2021 - 12:54:03 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0097.

09/07/2021 - 12:54:03 Sistema Intenção: A presente diligência serve com intuito de elucidar a corroborar com a efetiva entrega dos produtos
supracitados, todavia tal fato foi comprovado, por meio das notas e demais documentos ao processo
licitatório e contrato administrativo vinculado ao atestado, ainda nesse sentido pautado pelo princípio da
autotutela administrativa, razoabilidade e proporcionalidade o atestado deve ser aceito, tendo em vista que
preenche os pressupostos de admissibilidade e justa motivação. Tal negativa compromete o resultado útil do
processo e pelas razões acime delineadas, manifesta intenção em recorrer.

09/07/2021 - 12:54:12 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0100.

09/07/2021 - 12:54:12 Sistema Intenção: A presente diligência serve com intuito de elucidar a corroborar com a efetiva entrega dos produtos
supracitados, todavia tal fato foi comprovado, por meio das notas e demais documentos ao processo
licitatório e contrato administrativo vinculado ao atestado, ainda nesse sentido pautado pelo princípio da
autotutela administrativa, razoabilidade e proporcionalidade o atestado deve ser aceito, tendo em vista que
preenche os pressupostos de admissibilidade e justa motivação. Tal negativa compromete o resultado útil do
processo e pelas razões acime delineadas, manifesta intenção em recorrer.

09/07/2021 - 12:54:20 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0103.

09/07/2021 - 12:54:20 Sistema Intenção: A presente diligência serve com intuito de elucidar a corroborar com a efetiva entrega dos produtos
supracitados, todavia tal fato foi comprovado, por meio das notas e demais documentos ao processo
licitatório e contrato administrativo vinculado ao atestado, ainda nesse sentido pautado pelo princípio da
autotutela administrativa, razoabilidade e proporcionalidade o atestado deve ser aceito, tendo em vista que
preenche os pressupostos de admissibilidade e justa motivação. Tal negativa compromete o resultado útil do
processo e pelas razões acime delineadas, manifesta intenção em recorrer.

09/07/2021 - 12:54:26 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0106.

09/07/2021 - 12:54:26 Sistema Intenção: A presente diligência serve com intuito de elucidar a corroborar com a efetiva entrega dos produtos
supracitados, todavia tal fato foi comprovado, por meio das notas e demais documentos ao processo
licitatório e contrato administrativo vinculado ao atestado, ainda nesse sentido pautado pelo princípio da
autotutela administrativa, razoabilidade e proporcionalidade o atestado deve ser aceito, tendo em vista que
preenche os pressupostos de admissibilidade e justa motivação. Tal negativa compromete o resultado útil do
processo e pelas razões acime delineadas, manifesta intenção em recorrer.

09/07/2021 - 12:54:33 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0108.

09/07/2021 - 12:54:33 Sistema Intenção: A presente diligência serve com intuito de elucidar a corroborar com a efetiva entrega dos produtos
supracitados, todavia tal fato foi comprovado, por meio das notas e demais documentos ao processo
licitatório e contrato administrativo vinculado ao atestado, ainda nesse sentido pautado pelo princípio da
autotutela administrativa, razoabilidade e proporcionalidade o atestado deve ser aceito, tendo em vista que
preenche os pressupostos de admissibilidade e justa motivação. Tal negativa compromete o resultado útil do
processo e pelas razões acime delineadas, manifesta intenção em recorrer.

09/07/2021 - 12:54:41 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0109.

09/07/2021 - 12:54:41 Sistema Intenção: A presente diligência serve com intuito de elucidar a corroborar com a efetiva entrega dos produtos
supracitados, todavia tal fato foi comprovado, por meio das notas e demais documentos ao processo
licitatório e contrato administrativo vinculado ao atestado, ainda nesse sentido pautado pelo princípio da
autotutela administrativa, razoabilidade e proporcionalidade o atestado deve ser aceito, tendo em vista que
preenche os pressupostos de admissibilidade e justa motivação. Tal negativa compromete o resultado útil do
processo e pelas razões acime delineadas, manifesta intenção em recorrer.

09/07/2021 - 12:54:50 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0110.

09/07/2021 - 12:54:50 Sistema Intenção: A presente diligência serve com intuito de elucidar a corroborar com a efetiva entrega dos produtos
supracitados, todavia tal fato foi comprovado, por meio das notas e demais documentos ao processo
licitatório e contrato administrativo vinculado ao atestado, ainda nesse sentido pautado pelo princípio da
autotutela administrativa, razoabilidade e proporcionalidade o atestado deve ser aceito, tendo em vista que
preenche os pressupostos de admissibilidade e justa motivação. Tal negativa compromete o resultado útil do
processo e pelas razões acime delineadas, manifesta intenção em recorrer.

09/07/2021 - 12:54:58 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0112.

09/07/2021 - 12:54:58 Sistema Intenção: A presente diligência serve com intuito de elucidar a corroborar com a efetiva entrega dos produtos
supracitados, todavia tal fato foi comprovado, por meio das notas e demais documentos ao processo
licitatório e contrato administrativo vinculado ao atestado, ainda nesse sentido pautado pelo princípio da
autotutela administrativa, razoabilidade e proporcionalidade o atestado deve ser aceito, tendo em vista que
preenche os pressupostos de admissibilidade e justa motivação. Tal negativa compromete o resultado útil do
processo e pelas razões acime delineadas, manifesta intenção em recorrer.

09/07/2021 - 12:55:07 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0113.

09/07/2021 - 12:55:07 Sistema Intenção: A presente diligência serve com intuito de elucidar a corroborar com a efetiva entrega dos produtos
supracitados, todavia tal fato foi comprovado, por meio das notas e demais documentos ao processo
licitatório e contrato administrativo vinculado ao atestado, ainda nesse sentido pautado pelo princípio da
autotutela administrativa, razoabilidade e proporcionalidade o atestado deve ser aceito, tendo em vista que
preenche os pressupostos de admissibilidade e justa motivação. Tal negativa compromete o resultado útil do
processo e pelas razões acime delineadas, manifesta intenção em recorrer.

09/07/2021 - 12:55:33 Sistema A data limite de intenção de recursos foi definida pelo pregoeiro para 09/07/2021 às 13:30.

09/07/2021 - 13:02:06 Sistema O fornecedor ANJOS ANJOS LTDA - EPP - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0001.

09/07/2021 - 13:02:33 Sistema O fornecedor ANJOS ANJOS LTDA - EPP - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0012.

09/07/2021 - 13:02:52 Sistema O fornecedor ANJOS ANJOS LTDA - EPP - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0013.

09/07/2021 - 13:03:33 Sistema O fornecedor ANJOS ANJOS LTDA - EPP - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0014.

09/07/2021 - 13:04:04 Sistema O fornecedor ANJOS ANJOS LTDA - EPP - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0020.

09/07/2021 - 13:04:45 Sistema O fornecedor ANJOS ANJOS LTDA - EPP - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0027.

09/07/2021 - 13:04:59 Sistema O fornecedor ANJOS ANJOS LTDA - EPP - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0028.

09/07/2021 - 13:05:14 Sistema O fornecedor ANJOS ANJOS LTDA - EPP - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0029.

09/07/2021 - 13:05:41 Sistema O fornecedor ANJOS ANJOS LTDA - EPP - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0032.

09/07/2021 - 13:05:57 Sistema O fornecedor ANJOS ANJOS LTDA - EPP - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0033.
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09/07/2021 - 13:06:13 Sistema O fornecedor ANJOS ANJOS LTDA - EPP - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0034.

09/07/2021 - 13:06:38 Sistema O fornecedor ANJOS ANJOS LTDA - EPP - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0035.

09/07/2021 - 13:06:57 Sistema O fornecedor ANJOS ANJOS LTDA - EPP - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0038.

09/07/2021 - 13:07:24 Sistema O fornecedor ANJOS ANJOS LTDA - EPP - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0039.

09/07/2021 - 13:07:43 Sistema O fornecedor ANJOS ANJOS LTDA - EPP - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0040.

09/07/2021 - 13:07:46 Sistema O fornecedor Bom Bons e Descartáveis Eireli - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0001.

09/07/2021 - 13:08:20 Sistema O fornecedor ANJOS ANJOS LTDA - EPP - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0041.

09/07/2021 - 13:08:36 Sistema O fornecedor ANJOS ANJOS LTDA - EPP - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0042.

09/07/2021 - 13:08:36 Sistema O fornecedor ANJOS ANJOS LTDA - EPP - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0042.

09/07/2021 - 13:08:49 Sistema O fornecedor ANJOS ANJOS LTDA - EPP - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0043.

09/07/2021 - 13:09:04 Sistema O fornecedor ANJOS ANJOS LTDA - EPP - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0045.

09/07/2021 - 13:09:20 Sistema O fornecedor ANJOS ANJOS LTDA - EPP - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0046.

09/07/2021 - 13:09:30 Sistema O fornecedor ANJOS ANJOS LTDA - EPP - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0048.

09/07/2021 - 13:09:57 Sistema O fornecedor ANJOS ANJOS LTDA - EPP - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0052.

09/07/2021 - 13:10:05 Sistema O fornecedor ANJOS ANJOS LTDA - EPP - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0053.

09/07/2021 - 13:10:17 Sistema O fornecedor ANJOS ANJOS LTDA - EPP - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0057.

09/07/2021 - 13:10:36 Sistema O fornecedor ANJOS ANJOS LTDA - EPP - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0058.

09/07/2021 - 13:10:54 Sistema O fornecedor ANJOS ANJOS LTDA - EPP - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0059.

09/07/2021 - 13:11:26 Sistema O fornecedor ANJOS ANJOS LTDA - EPP - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0063.

09/07/2021 - 13:11:43 Sistema O fornecedor ANJOS ANJOS LTDA - EPP - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0065.

09/07/2021 - 13:12:02 Sistema O fornecedor ANJOS ANJOS LTDA - EPP - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0067.

09/07/2021 - 13:12:25 Sistema O fornecedor ANJOS ANJOS LTDA - EPP - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0068.

09/07/2021 - 13:12:46 Sistema O fornecedor ANJOS ANJOS LTDA - EPP - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0069.

09/07/2021 - 13:12:56 Sistema O fornecedor ANJOS ANJOS LTDA - EPP - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0070.

09/07/2021 - 13:13:12 Sistema O fornecedor ANJOS ANJOS LTDA - EPP - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0074.

09/07/2021 - 13:13:33 Sistema O fornecedor ANJOS ANJOS LTDA - EPP - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0076.

09/07/2021 - 13:13:58 Sistema O fornecedor ANJOS ANJOS LTDA - EPP - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0077.

09/07/2021 - 13:15:28 Sistema O fornecedor ANJOS ANJOS LTDA - EPP - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0079.

09/07/2021 - 13:15:58 Sistema O fornecedor ANJOS ANJOS LTDA - EPP - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0080.

09/07/2021 - 13:16:20 Sistema O fornecedor ANJOS ANJOS LTDA - EPP - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0086.

09/07/2021 - 13:16:51 Sistema O fornecedor ANJOS ANJOS LTDA - EPP - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0089.

09/07/2021 - 13:17:16 Sistema O fornecedor ANJOS ANJOS LTDA - EPP - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0090.

09/07/2021 - 13:17:49 Sistema O fornecedor ANJOS ANJOS LTDA - EPP - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0094.

09/07/2021 - 13:18:12 Sistema O fornecedor ANJOS ANJOS LTDA - EPP - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0095.

09/07/2021 - 13:19:06 Sistema O fornecedor ANJOS ANJOS LTDA - EPP - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0096.

09/07/2021 - 13:19:25 Sistema O fornecedor ANJOS ANJOS LTDA - EPP - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0097.

09/07/2021 - 13:20:41 Sistema O fornecedor ANJOS ANJOS LTDA - EPP - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0100.

09/07/2021 - 13:22:21 Sistema O fornecedor ANJOS ANJOS LTDA - EPP - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0103.

09/07/2021 - 13:22:45 Sistema O fornecedor ANJOS ANJOS LTDA - EPP - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0106.

09/07/2021 - 13:23:01 Sistema O fornecedor ANJOS ANJOS LTDA - EPP - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0108.

09/07/2021 - 13:23:12 Sistema O fornecedor ANJOS ANJOS LTDA - EPP - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0109.

09/07/2021 - 13:23:25 Sistema O fornecedor ANJOS ANJOS LTDA - EPP - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0110.

09/07/2021 - 13:23:39 Sistema O fornecedor ANJOS ANJOS LTDA - EPP - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0112.

09/07/2021 - 13:23:54 Sistema O fornecedor ANJOS ANJOS LTDA - EPP - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0113.

09/07/2021 - 13:24:08 Sistema O fornecedor ANJOS ANJOS LTDA - EPP - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0114.

09/07/2021 - 13:24:23 Sistema O fornecedor ANJOS ANJOS LTDA - EPP - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0115.

09/07/2021 - 13:24:43 Sistema O fornecedor ANJOS ANJOS LTDA - EPP - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0116.

09/07/2021 - 14:21:04 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0001.

09/07/2021 - 14:21:04 Sistema Intenção: Reitero, a presente diligência serve com intuito de elucidar a corroborar com a efetiva entrega dos
produtos supracitados, todavia tal fato foi comprovado, por meio das notas e demais documentos ao
processo licitatório e contrato administrativo vinculado ao atestado, ainda nesse sentido pautado pelo
princípio da autotutela administrativa, razoabilidade e proporcionalidade o atestado deve ser aceito, tendo em
vista que preenche os pressupostos de admissibilidade e justa motivação. Tal negativa compromete o
resultado útil do processo e pelas razões acime delineadas, manifesta intenção em recorrer.

09/07/2021 - 14:21:09 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0001.

09/07/2021 - 14:21:09 Sistema Intenção: Sr Pregoeiro, vale destacar que o atestado da Empresa ANJOS&ANJOS, foi emitido antes mesmo
do término do contrato e até mesmo das Notas Fiscais, ou seja, de forma ilegal. Além disso, não apresentou
a certidão Específica/Simplificada atualizada.

09/07/2021 - 14:21:57 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0012.



A autenticidade do documento pode ser verificada no site http://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 20/09/2021 às 16:54:32.
Código verificador: 13D75D

Página 403 de 423

09/07/2021 - 14:21:57 Sistema Intenção: Reitero, a presente diligência serve com intuito de elucidar a corroborar com a efetiva entrega dos
produtos supracitados, todavia tal fato foi comprovado, por meio das notas e demais documentos ao
processo licitatório e contrato administrativo vinculado ao atestado, ainda nesse sentido pautado pelo
princípio da autotutela administrativa, razoabilidade e proporcionalidade o atestado deve ser aceito, tendo em
vista que preenche os pressupostos de admissibilidade e justa motivação. Tal negativa compromete o
resultado útil do processo e pelas razões acime delineadas, manifesta intenção em recorrer.

09/07/2021 - 14:22:06 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0013.

09/07/2021 - 14:22:06 Sistema Intenção: Reitero, a presente diligência serve com intuito de elucidar a corroborar com a efetiva entrega dos
produtos supracitados, todavia tal fato foi comprovado, por meio das notas e demais documentos ao
processo licitatório e contrato administrativo vinculado ao atestado, ainda nesse sentido pautado pelo
princípio da autotutela administrativa, razoabilidade e proporcionalidade o atestado deve ser aceito, tendo em
vista que preenche os pressupostos de admissibilidade e justa motivação. Tal negativa compromete o
resultado útil do processo e pelas razões acime delineadas, manifesta intenção em recorrer.

09/07/2021 - 14:22:12 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0014.

09/07/2021 - 14:22:12 Sistema Intenção: Reitero, a presente diligência serve com intuito de elucidar a corroborar com a efetiva entrega dos
produtos supracitados, todavia tal fato foi comprovado, por meio das notas e demais documentos ao
processo licitatório e contrato administrativo vinculado ao atestado, ainda nesse sentido pautado pelo
princípio da autotutela administrativa, razoabilidade e proporcionalidade o atestado deve ser aceito, tendo em
vista que preenche os pressupostos de admissibilidade e justa motivação. Tal negativa compromete o
resultado útil do processo e pelas razões acime delineadas, manifesta intenção em recorrer.

09/07/2021 - 14:22:21 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0020.

09/07/2021 - 14:22:21 Sistema Intenção: Reitero, a presente diligência serve com intuito de elucidar a corroborar com a efetiva entrega dos
produtos supracitados, todavia tal fato foi comprovado, por meio das notas e demais documentos ao
processo licitatório e contrato administrativo vinculado ao atestado, ainda nesse sentido pautado pelo
princípio da autotutela administrativa, razoabilidade e proporcionalidade o atestado deve ser aceito, tendo em
vista que preenche os pressupostos de admissibilidade e justa motivação. Tal negativa compromete o
resultado útil do processo e pelas razões acime delineadas, manifesta intenção em recorrer.

09/07/2021 - 14:22:28 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0027.

09/07/2021 - 14:22:28 Sistema Intenção: Reitero, a presente diligência serve com intuito de elucidar a corroborar com a efetiva entrega dos
produtos supracitados, todavia tal fato foi comprovado, por meio das notas e demais documentos ao
processo licitatório e contrato administrativo vinculado ao atestado, ainda nesse sentido pautado pelo
princípio da autotutela administrativa, razoabilidade e proporcionalidade o atestado deve ser aceito, tendo em
vista que preenche os pressupostos de admissibilidade e justa motivação. Tal negativa compromete o
resultado útil do processo e pelas razões acime delineadas, manifesta intenção em recorrer.

09/07/2021 - 14:22:37 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0028.

09/07/2021 - 14:22:37 Sistema Intenção: Reitero, a presente diligência serve com intuito de elucidar a corroborar com a efetiva entrega dos
produtos supracitados, todavia tal fato foi comprovado, por meio das notas e demais documentos ao
processo licitatório e contrato administrativo vinculado ao atestado, ainda nesse sentido pautado pelo
princípio da autotutela administrativa, razoabilidade e proporcionalidade o atestado deve ser aceito, tendo em
vista que preenche os pressupostos de admissibilidade e justa motivação. Tal negativa compromete o
resultado útil do processo e pelas razões acime delineadas, manifesta intenção em recorrer.

09/07/2021 - 14:22:43 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0029.

09/07/2021 - 14:22:43 Sistema Intenção: Reitero, a presente diligência serve com intuito de elucidar a corroborar com a efetiva entrega dos
produtos supracitados, todavia tal fato foi comprovado, por meio das notas e demais documentos ao
processo licitatório e contrato administrativo vinculado ao atestado, ainda nesse sentido pautado pelo
princípio da autotutela administrativa, razoabilidade e proporcionalidade o atestado deve ser aceito, tendo em
vista que preenche os pressupostos de admissibilidade e justa motivação. Tal negativa compromete o
resultado útil do processo e pelas razões acime delineadas, manifesta intenção em recorrer.

09/07/2021 - 14:22:51 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0032.

09/07/2021 - 14:22:51 Sistema Intenção: Reitero, a presente diligência serve com intuito de elucidar a corroborar com a efetiva entrega dos
produtos supracitados, todavia tal fato foi comprovado, por meio das notas e demais documentos ao
processo licitatório e contrato administrativo vinculado ao atestado, ainda nesse sentido pautado pelo
princípio da autotutela administrativa, razoabilidade e proporcionalidade o atestado deve ser aceito, tendo em
vista que preenche os pressupostos de admissibilidade e justa motivação. Tal negativa compromete o
resultado útil do processo e pelas razões acime delineadas, manifesta intenção em recorrer.

09/07/2021 - 14:22:59 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0034.

09/07/2021 - 14:22:59 Sistema Intenção: Reitero, a presente diligência serve com intuito de elucidar a corroborar com a efetiva entrega dos
produtos supracitados, todavia tal fato foi comprovado, por meio das notas e demais documentos ao
processo licitatório e contrato administrativo vinculado ao atestado, ainda nesse sentido pautado pelo
princípio da autotutela administrativa, razoabilidade e proporcionalidade o atestado deve ser aceito, tendo em
vista que preenche os pressupostos de admissibilidade e justa motivação. Tal negativa compromete o
resultado útil do processo e pelas razões acime delineadas, manifesta intenção em recorrer.

09/07/2021 - 14:23:16 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0033.

09/07/2021 - 14:23:16 Sistema Intenção: Reitero, a presente diligência serve com intuito de elucidar a corroborar com a efetiva entrega dos
produtos supracitados, todavia tal fato foi comprovado, por meio das notas e demais documentos ao
processo licitatório e contrato administrativo vinculado ao atestado, ainda nesse sentido pautado pelo
princípio da autotutela administrativa, razoabilidade e proporcionalidade o atestado deve ser aceito, tendo em
vista que preenche os pressupostos de admissibilidade e justa motivação. Tal negativa compromete o
resultado útil do processo e pelas razões acime delineadas, manifesta intenção em recorrer.

09/07/2021 - 14:23:24 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0035.

09/07/2021 - 14:23:24 Sistema Intenção: Reitero, a presente diligência serve com intuito de elucidar a corroborar com a efetiva entrega dos
produtos supracitados, todavia tal fato foi comprovado, por meio das notas e demais documentos ao
processo licitatório e contrato administrativo vinculado ao atestado, ainda nesse sentido pautado pelo
princípio da autotutela administrativa, razoabilidade e proporcionalidade o atestado deve ser aceito, tendo em
vista que preenche os pressupostos de admissibilidade e justa motivação. Tal negativa compromete o
resultado útil do processo e pelas razões acime delineadas, manifesta intenção em recorrer.

09/07/2021 - 14:23:34 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0038.

09/07/2021 - 14:23:34 Sistema Intenção: Reitero, a presente diligência serve com intuito de elucidar a corroborar com a efetiva entrega dos
produtos supracitados, todavia tal fato foi comprovado, por meio das notas e demais documentos ao
processo licitatório e contrato administrativo vinculado ao atestado, ainda nesse sentido pautado pelo
princípio da autotutela administrativa, razoabilidade e proporcionalidade o atestado deve ser aceito, tendo em
vista que preenche os pressupostos de admissibilidade e justa motivação. Tal negativa compromete o
resultado útil do processo e pelas razões acime delineadas, manifesta intenção em recorrer.

09/07/2021 - 14:23:41 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0039.
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09/07/2021 - 14:23:41 Sistema Intenção: Reitero, a presente diligência serve com intuito de elucidar a corroborar com a efetiva entrega dos
produtos supracitados, todavia tal fato foi comprovado, por meio das notas e demais documentos ao
processo licitatório e contrato administrativo vinculado ao atestado, ainda nesse sentido pautado pelo
princípio da autotutela administrativa, razoabilidade e proporcionalidade o atestado deve ser aceito, tendo em
vista que preenche os pressupostos de admissibilidade e justa motivação. Tal negativa compromete o
resultado útil do processo e pelas razões acime delineadas, manifesta intenção em recorrer.

09/07/2021 - 14:24:08 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0040.

09/07/2021 - 14:24:08 Sistema Intenção: Reitero, a presente diligência serve com intuito de elucidar a corroborar com a efetiva entrega dos
produtos supracitados, todavia tal fato foi comprovado, por meio das notas e demais documentos ao
processo licitatório e contrato administrativo vinculado ao atestado, ainda nesse sentido pautado pelo
princípio da autotutela administrativa, razoabilidade e proporcionalidade o atestado deve ser aceito, tendo em
vista que preenche os pressupostos de admissibilidade e justa motivação. Tal negativa compromete o
resultado útil do processo e pelas razões acime delineadas, manifesta intenção em recorrer.

09/07/2021 - 14:24:22 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0041.

09/07/2021 - 14:24:22 Sistema Intenção: Reitero, a presente diligência serve com intuito de elucidar a corroborar com a efetiva entrega dos
produtos supracitados, todavia tal fato foi comprovado, por meio das notas e demais documentos ao
processo licitatório e contrato administrativo vinculado ao atestado, ainda nesse sentido pautado pelo
princípio da autotutela administrativa, razoabilidade e proporcionalidade o atestado deve ser aceito, tendo em
vista que preenche os pressupostos de admissibilidade e justa motivação. Tal negativa compromete o
resultado útil do processo e pelas razões acime delineadas, manifesta intenção em recorrer.

09/07/2021 - 14:24:30 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0042.

09/07/2021 - 14:24:30 Sistema Intenção: Reitero, a presente diligência serve com intuito de elucidar a corroborar com a efetiva entrega dos
produtos supracitados, todavia tal fato foi comprovado, por meio das notas e demais documentos ao
processo licitatório e contrato administrativo vinculado ao atestado, ainda nesse sentido pautado pelo
princípio da autotutela administrativa, razoabilidade e proporcionalidade o atestado deve ser aceito, tendo em
vista que preenche os pressupostos de admissibilidade e justa motivação. Tal negativa compromete o
resultado útil do processo e pelas razões acime delineadas, manifesta intenção em recorrer.

09/07/2021 - 14:24:37 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0042.

09/07/2021 - 14:24:37 Sistema Intenção: Reitero, a presente diligência serve com intuito de elucidar a corroborar com a efetiva entrega dos
produtos supracitados, todavia tal fato foi comprovado, por meio das notas e demais documentos ao
processo licitatório e contrato administrativo vinculado ao atestado, ainda nesse sentido pautado pelo
princípio da autotutela administrativa, razoabilidade e proporcionalidade o atestado deve ser aceito, tendo em
vista que preenche os pressupostos de admissibilidade e justa motivação. Tal negativa compromete o
resultado útil do processo e pelas razões acime delineadas, manifesta intenção em recorrer.

09/07/2021 - 14:24:47 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0043.

09/07/2021 - 14:24:47 Sistema Intenção: Reitero, a presente diligência serve com intuito de elucidar a corroborar com a efetiva entrega dos
produtos supracitados, todavia tal fato foi comprovado, por meio das notas e demais documentos ao
processo licitatório e contrato administrativo vinculado ao atestado, ainda nesse sentido pautado pelo
princípio da autotutela administrativa, razoabilidade e proporcionalidade o atestado deve ser aceito, tendo em
vista que preenche os pressupostos de admissibilidade e justa motivação. Tal negativa compromete o
resultado útil do processo e pelas razões acime delineadas, manifesta intenção em recorrer.

09/07/2021 - 14:24:55 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0045.

09/07/2021 - 14:24:55 Sistema Intenção: Reitero, a presente diligência serve com intuito de elucidar a corroborar com a efetiva entrega dos
produtos supracitados, todavia tal fato foi comprovado, por meio das notas e demais documentos ao
processo licitatório e contrato administrativo vinculado ao atestado, ainda nesse sentido pautado pelo
princípio da autotutela administrativa, razoabilidade e proporcionalidade o atestado deve ser aceito, tendo em
vista que preenche os pressupostos de admissibilidade e justa motivação. Tal negativa compromete o
resultado útil do processo e pelas razões acime delineadas, manifesta intenção em recorrer.

09/07/2021 - 14:25:02 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0046.

09/07/2021 - 14:25:02 Sistema Intenção: Reitero, a presente diligência serve com intuito de elucidar a corroborar com a efetiva entrega dos
produtos supracitados, todavia tal fato foi comprovado, por meio das notas e demais documentos ao
processo licitatório e contrato administrativo vinculado ao atestado, ainda nesse sentido pautado pelo
princípio da autotutela administrativa, razoabilidade e proporcionalidade o atestado deve ser aceito, tendo em
vista que preenche os pressupostos de admissibilidade e justa motivação. Tal negativa compromete o
resultado útil do processo e pelas razões acime delineadas, manifesta intenção em recorrer.

09/07/2021 - 14:25:09 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0048.

09/07/2021 - 14:25:09 Sistema Intenção: Reitero, a presente diligência serve com intuito de elucidar a corroborar com a efetiva entrega dos
produtos supracitados, todavia tal fato foi comprovado, por meio das notas e demais documentos ao
processo licitatório e contrato administrativo vinculado ao atestado, ainda nesse sentido pautado pelo
princípio da autotutela administrativa, razoabilidade e proporcionalidade o atestado deve ser aceito, tendo em
vista que preenche os pressupostos de admissibilidade e justa motivação. Tal negativa compromete o
resultado útil do processo e pelas razões acime delineadas, manifesta intenção em recorrer.

09/07/2021 - 14:25:17 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0052.

09/07/2021 - 14:25:17 Sistema Intenção: Reitero, a presente diligência serve com intuito de elucidar a corroborar com a efetiva entrega dos
produtos supracitados, todavia tal fato foi comprovado, por meio das notas e demais documentos ao
processo licitatório e contrato administrativo vinculado ao atestado, ainda nesse sentido pautado pelo
princípio da autotutela administrativa, razoabilidade e proporcionalidade o atestado deve ser aceito, tendo em
vista que preenche os pressupostos de admissibilidade e justa motivação. Tal negativa compromete o
resultado útil do processo e pelas razões acime delineadas, manifesta intenção em recorrer.

09/07/2021 - 14:25:24 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0053.

09/07/2021 - 14:25:24 Sistema Intenção: Reitero, a presente diligência serve com intuito de elucidar a corroborar com a efetiva entrega dos
produtos supracitados, todavia tal fato foi comprovado, por meio das notas e demais documentos ao
processo licitatório e contrato administrativo vinculado ao atestado, ainda nesse sentido pautado pelo
princípio da autotutela administrativa, razoabilidade e proporcionalidade o atestado deve ser aceito, tendo em
vista que preenche os pressupostos de admissibilidade e justa motivação. Tal negativa compromete o
resultado útil do processo e pelas razões acime delineadas, manifesta intenção em recorrer.

09/07/2021 - 14:25:45 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0057.

09/07/2021 - 14:25:45 Sistema Intenção: Reitero, a presente diligência serve com intuito de elucidar a corroborar com a efetiva entrega dos
produtos supracitados, todavia tal fato foi comprovado, por meio das notas e demais documentos ao
processo licitatório e contrato administrativo vinculado ao atestado, ainda nesse sentido pautado pelo
princípio da autotutela administrativa, razoabilidade e proporcionalidade o atestado deve ser aceito, tendo em
vista que preenche os pressupostos de admissibilidade e justa motivação. Tal negativa compromete o
resultado útil do processo e pelas razões acime delineadas, manifesta intenção em recorrer.

09/07/2021 - 14:25:53 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0058.
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09/07/2021 - 14:25:53 Sistema Intenção: Reitero, a presente diligência serve com intuito de elucidar a corroborar com a efetiva entrega dos
produtos supracitados, todavia tal fato foi comprovado, por meio das notas e demais documentos ao
processo licitatório e contrato administrativo vinculado ao atestado, ainda nesse sentido pautado pelo
princípio da autotutela administrativa, razoabilidade e proporcionalidade o atestado deve ser aceito, tendo em
vista que preenche os pressupostos de admissibilidade e justa motivação. Tal negativa compromete o
resultado útil do processo e pelas razões acime delineadas, manifesta intenção em recorrer.

09/07/2021 - 14:25:59 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0059.

09/07/2021 - 14:25:59 Sistema Intenção: Reitero, a presente diligência serve com intuito de elucidar a corroborar com a efetiva entrega dos
produtos supracitados, todavia tal fato foi comprovado, por meio das notas e demais documentos ao
processo licitatório e contrato administrativo vinculado ao atestado, ainda nesse sentido pautado pelo
princípio da autotutela administrativa, razoabilidade e proporcionalidade o atestado deve ser aceito, tendo em
vista que preenche os pressupostos de admissibilidade e justa motivação. Tal negativa compromete o
resultado útil do processo e pelas razões acime delineadas, manifesta intenção em recorrer.

09/07/2021 - 14:26:08 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0063.

09/07/2021 - 14:26:08 Sistema Intenção: Reitero, a presente diligência serve com intuito de elucidar a corroborar com a efetiva entrega dos
produtos supracitados, todavia tal fato foi comprovado, por meio das notas e demais documentos ao
processo licitatório e contrato administrativo vinculado ao atestado, ainda nesse sentido pautado pelo
princípio da autotutela administrativa, razoabilidade e proporcionalidade o atestado deve ser aceito, tendo em
vista que preenche os pressupostos de admissibilidade e justa motivação. Tal negativa compromete o
resultado útil do processo e pelas razões acime delineadas, manifesta intenção em recorrer.

09/07/2021 - 14:26:19 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0065.

09/07/2021 - 14:26:19 Sistema Intenção: Reitero, a presente diligência serve com intuito de elucidar a corroborar com a efetiva entrega dos
produtos supracitados, todavia tal fato foi comprovado, por meio das notas e demais documentos ao
processo licitatório e contrato administrativo vinculado ao atestado, ainda nesse sentido pautado pelo
princípio da autotutela administrativa, razoabilidade e proporcionalidade o atestado deve ser aceito, tendo em
vista que preenche os pressupostos de admissibilidade e justa motivação. Tal negativa compromete o
resultado útil do processo e pelas razões acime delineadas, manifesta intenção em recorrer.

09/07/2021 - 14:26:27 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0067.

09/07/2021 - 14:26:27 Sistema Intenção: Reitero, a presente diligência serve com intuito de elucidar a corroborar com a efetiva entrega dos
produtos supracitados, todavia tal fato foi comprovado, por meio das notas e demais documentos ao
processo licitatório e contrato administrativo vinculado ao atestado, ainda nesse sentido pautado pelo
princípio da autotutela administrativa, razoabilidade e proporcionalidade o atestado deve ser aceito, tendo em
vista que preenche os pressupostos de admissibilidade e justa motivação. Tal negativa compromete o
resultado útil do processo e pelas razões acime delineadas, manifesta intenção em recorrer.

09/07/2021 - 14:26:35 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0068.

09/07/2021 - 14:26:35 Sistema Intenção: Reitero, a presente diligência serve com intuito de elucidar a corroborar com a efetiva entrega dos
produtos supracitados, todavia tal fato foi comprovado, por meio das notas e demais documentos ao
processo licitatório e contrato administrativo vinculado ao atestado, ainda nesse sentido pautado pelo
princípio da autotutela administrativa, razoabilidade e proporcionalidade o atestado deve ser aceito, tendo em
vista que preenche os pressupostos de admissibilidade e justa motivação. Tal negativa compromete o
resultado útil do processo e pelas razões acime delineadas, manifesta intenção em recorrer.

09/07/2021 - 14:26:47 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0069.

09/07/2021 - 14:26:47 Sistema Intenção: Reitero, a presente diligência serve com intuito de elucidar a corroborar com a efetiva entrega dos
produtos supracitados, todavia tal fato foi comprovado, por meio das notas e demais documentos ao
processo licitatório e contrato administrativo vinculado ao atestado, ainda nesse sentido pautado pelo
princípio da autotutela administrativa, razoabilidade e proporcionalidade o atestado deve ser aceito, tendo em
vista que preenche os pressupostos de admissibilidade e justa motivação. Tal negativa compromete o
resultado útil do processo e pelas razões acime delineadas, manifesta intenção em recorrer.

09/07/2021 - 14:26:57 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0070.

09/07/2021 - 14:26:57 Sistema Intenção: Reitero, a presente diligência serve com intuito de elucidar a corroborar com a efetiva entrega dos
produtos supracitados, todavia tal fato foi comprovado, por meio das notas e demais documentos ao
processo licitatório e contrato administrativo vinculado ao atestado, ainda nesse sentido pautado pelo
princípio da autotutela administrativa, razoabilidade e proporcionalidade o atestado deve ser aceito, tendo em
vista que preenche os pressupostos de admissibilidade e justa motivação. Tal negativa compromete o
resultado útil do processo e pelas razões acime delineadas, manifesta intenção em recorrer.

09/07/2021 - 14:27:05 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0074.

09/07/2021 - 14:27:05 Sistema Intenção: Reitero, a presente diligência serve com intuito de elucidar a corroborar com a efetiva entrega dos
produtos supracitados, todavia tal fato foi comprovado, por meio das notas e demais documentos ao
processo licitatório e contrato administrativo vinculado ao atestado, ainda nesse sentido pautado pelo
princípio da autotutela administrativa, razoabilidade e proporcionalidade o atestado deve ser aceito, tendo em
vista que preenche os pressupostos de admissibilidade e justa motivação. Tal negativa compromete o
resultado útil do processo e pelas razões acime delineadas, manifesta intenção em recorrer.

09/07/2021 - 14:27:14 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0076.

09/07/2021 - 14:27:14 Sistema Intenção: Reitero, a presente diligência serve com intuito de elucidar a corroborar com a efetiva entrega dos
produtos supracitados, todavia tal fato foi comprovado, por meio das notas e demais documentos ao
processo licitatório e contrato administrativo vinculado ao atestado, ainda nesse sentido pautado pelo
princípio da autotutela administrativa, razoabilidade e proporcionalidade o atestado deve ser aceito, tendo em
vista que preenche os pressupostos de admissibilidade e justa motivação. Tal negativa compromete o
resultado útil do processo e pelas razões acime delineadas, manifesta intenção em recorrer.

09/07/2021 - 14:27:25 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0077.

09/07/2021 - 14:27:25 Sistema Intenção: Reitero, a presente diligência serve com intuito de elucidar a corroborar com a efetiva entrega dos
produtos supracitados, todavia tal fato foi comprovado, por meio das notas e demais documentos ao
processo licitatório e contrato administrativo vinculado ao atestado, ainda nesse sentido pautado pelo
princípio da autotutela administrativa, razoabilidade e proporcionalidade o atestado deve ser aceito, tendo em
vista que preenche os pressupostos de admissibilidade e justa motivação. Tal negativa compromete o
resultado útil do processo e pelas razões acime delineadas, manifesta intenção em recorrer.

09/07/2021 - 14:27:38 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0079.

09/07/2021 - 14:27:38 Sistema Intenção: Reitero, a presente diligência serve com intuito de elucidar a corroborar com a efetiva entrega dos
produtos supracitados, todavia tal fato foi comprovado, por meio das notas e demais documentos ao
processo licitatório e contrato administrativo vinculado ao atestado, ainda nesse sentido pautado pelo
princípio da autotutela administrativa, razoabilidade e proporcionalidade o atestado deve ser aceito, tendo em
vista que preenche os pressupostos de admissibilidade e justa motivação. Tal negativa compromete o
resultado útil do processo e pelas razões acime delineadas, manifesta intenção em recorrer.

09/07/2021 - 14:27:48 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0080.
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09/07/2021 - 14:27:48 Sistema Intenção: Reitero, a presente diligência serve com intuito de elucidar a corroborar com a efetiva entrega dos
produtos supracitados, todavia tal fato foi comprovado, por meio das notas e demais documentos ao
processo licitatório e contrato administrativo vinculado ao atestado, ainda nesse sentido pautado pelo
princípio da autotutela administrativa, razoabilidade e proporcionalidade o atestado deve ser aceito, tendo em
vista que preenche os pressupostos de admissibilidade e justa motivação. Tal negativa compromete o
resultado útil do processo e pelas razões acime delineadas, manifesta intenção em recorrer.

09/07/2021 - 14:28:01 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0086.

09/07/2021 - 14:28:01 Sistema Intenção: Reitero, a presente diligência serve com intuito de elucidar a corroborar com a efetiva entrega dos
produtos supracitados, todavia tal fato foi comprovado, por meio das notas e demais documentos ao
processo licitatório e contrato administrativo vinculado ao atestado, ainda nesse sentido pautado pelo
princípio da autotutela administrativa, razoabilidade e proporcionalidade o atestado deve ser aceito, tendo em
vista que preenche os pressupostos de admissibilidade e justa motivação. Tal negativa compromete o
resultado útil do processo e pelas razões acime delineadas, manifesta intenção em recorrer.

09/07/2021 - 14:28:21 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0089.

09/07/2021 - 14:28:21 Sistema Intenção: Reitero, a presente diligência serve com intuito de elucidar a corroborar com a efetiva entrega dos
produtos supracitados, todavia tal fato foi comprovado, por meio das notas e demais documentos ao
processo licitatório e contrato administrativo vinculado ao atestado, ainda nesse sentido pautado pelo
princípio da autotutela administrativa, razoabilidade e proporcionalidade o atestado deve ser aceito, tendo em
vista que preenche os pressupostos de admissibilidade e justa motivação. Tal negativa compromete o
resultado útil do processo e pelas razões acime delineadas, manifesta intenção em recorrer.

09/07/2021 - 14:28:29 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0090.

09/07/2021 - 14:28:29 Sistema Intenção: Reitero, a presente diligência serve com intuito de elucidar a corroborar com a efetiva entrega dos
produtos supracitados, todavia tal fato foi comprovado, por meio das notas e demais documentos ao
processo licitatório e contrato administrativo vinculado ao atestado, ainda nesse sentido pautado pelo
princípio da autotutela administrativa, razoabilidade e proporcionalidade o atestado deve ser aceito, tendo em
vista que preenche os pressupostos de admissibilidade e justa motivação. Tal negativa compromete o
resultado útil do processo e pelas razões acime delineadas, manifesta intenção em recorrer.

09/07/2021 - 14:28:36 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0094.

09/07/2021 - 14:28:36 Sistema Intenção: Reitero, a presente diligência serve com intuito de elucidar a corroborar com a efetiva entrega dos
produtos supracitados, todavia tal fato foi comprovado, por meio das notas e demais documentos ao
processo licitatório e contrato administrativo vinculado ao atestado, ainda nesse sentido pautado pelo
princípio da autotutela administrativa, razoabilidade e proporcionalidade o atestado deve ser aceito, tendo em
vista que preenche os pressupostos de admissibilidade e justa motivação. Tal negativa compromete o
resultado útil do processo e pelas razões acime delineadas, manifesta intenção em recorrer.

09/07/2021 - 14:29:10 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0095.

09/07/2021 - 14:29:10 Sistema Intenção: Reitero, a presente diligência serve com intuito de elucidar a corroborar com a efetiva entrega dos
produtos supracitados, todavia tal fato foi comprovado, por meio das notas e demais documentos ao
processo licitatório e contrato administrativo vinculado ao atestado, ainda nesse sentido pautado pelo
princípio da autotutela administrativa, razoabilidade e proporcionalidade o atestado deve ser aceito, tendo em
vista que preenche os pressupostos de admissibilidade e justa motivação. Tal negativa compromete o
resultado útil do processo e pelas razões acime delineadas, manifesta intenção em recorrer.

09/07/2021 - 14:29:23 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0096.

09/07/2021 - 14:29:23 Sistema Intenção: Reitero, a presente diligência serve com intuito de elucidar a corroborar com a efetiva entrega dos
produtos supracitados, todavia tal fato foi comprovado, por meio das notas e demais documentos ao
processo licitatório e contrato administrativo vinculado ao atestado, ainda nesse sentido pautado pelo
princípio da autotutela administrativa, razoabilidade e proporcionalidade o atestado deve ser aceito, tendo em
vista que preenche os pressupostos de admissibilidade e justa motivação. Tal negativa compromete o
resultado útil do processo e pelas razões acime delineadas, manifesta intenção em recorrer.

09/07/2021 - 14:29:58 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0097.

09/07/2021 - 14:29:58 Sistema Intenção: Reitero, a presente diligência serve com intuito de elucidar a corroborar com a efetiva entrega dos
produtos supracitados, todavia tal fato foi comprovado, por meio das notas e demais documentos ao
processo licitatório e contrato administrativo vinculado ao atestado, ainda nesse sentido pautado pelo
princípio da autotutela administrativa, razoabilidade e proporcionalidade o atestado deve ser aceito, tendo em
vista que preenche os pressupostos de admissibilidade e justa motivação. Tal negativa compromete o
resultado útil do processo e pelas razões acime delineadas, manifesta intenção em recorrer.

09/07/2021 - 14:30:18 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0100.

09/07/2021 - 14:30:18 Sistema Intenção: Reitero, a presente diligência serve com intuito de elucidar a corroborar com a efetiva entrega dos
produtos supracitados, todavia tal fato foi comprovado, por meio das notas e demais documentos ao
processo licitatório e contrato administrativo vinculado ao atestado, ainda nesse sentido pautado pelo
princípio da autotutela administrativa, razoabilidade e proporcionalidade o atestado deve ser aceito, tendo em
vista que preenche os pressupostos de admissibilidade e justa motivação. Tal negativa compromete o
resultado útil do processo e pelas razões acime delineadas, manifesta intenção em recorrer.

09/07/2021 - 14:30:30 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0103.

09/07/2021 - 14:30:30 Sistema Intenção: Reitero, a presente diligência serve com intuito de elucidar a corroborar com a efetiva entrega dos
produtos supracitados, todavia tal fato foi comprovado, por meio das notas e demais documentos ao
processo licitatório e contrato administrativo vinculado ao atestado, ainda nesse sentido pautado pelo
princípio da autotutela administrativa, razoabilidade e proporcionalidade o atestado deve ser aceito, tendo em
vista que preenche os pressupostos de admissibilidade e justa motivação. Tal negativa compromete o
resultado útil do processo e pelas razões acime delineadas, manifesta intenção em recorrer.

09/07/2021 - 14:30:48 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0106.

09/07/2021 - 14:30:48 Sistema Intenção: Reitero, a presente diligência serve com intuito de elucidar a corroborar com a efetiva entrega dos
produtos supracitados, todavia tal fato foi comprovado, por meio das notas e demais documentos ao
processo licitatório e contrato administrativo vinculado ao atestado, ainda nesse sentido pautado pelo
princípio da autotutela administrativa, razoabilidade e proporcionalidade o atestado deve ser aceito, tendo em
vista que preenche os pressupostos de admissibilidade e justa motivação. Tal negativa compromete o
resultado útil do processo e pelas razões acime delineadas, manifesta intenção em recorrer.

09/07/2021 - 14:30:56 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0108.

09/07/2021 - 14:30:56 Sistema Intenção: Reitero, a presente diligência serve com intuito de elucidar a corroborar com a efetiva entrega dos
produtos supracitados, todavia tal fato foi comprovado, por meio das notas e demais documentos ao
processo licitatório e contrato administrativo vinculado ao atestado, ainda nesse sentido pautado pelo
princípio da autotutela administrativa, razoabilidade e proporcionalidade o atestado deve ser aceito, tendo em
vista que preenche os pressupostos de admissibilidade e justa motivação. Tal negativa compromete o
resultado útil do processo e pelas razões acime delineadas, manifesta intenção em recorrer.

09/07/2021 - 14:31:05 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0109.
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09/07/2021 - 14:31:05 Sistema Intenção: Reitero, a presente diligência serve com intuito de elucidar a corroborar com a efetiva entrega dos
produtos supracitados, todavia tal fato foi comprovado, por meio das notas e demais documentos ao
processo licitatório e contrato administrativo vinculado ao atestado, ainda nesse sentido pautado pelo
princípio da autotutela administrativa, razoabilidade e proporcionalidade o atestado deve ser aceito, tendo em
vista que preenche os pressupostos de admissibilidade e justa motivação. Tal negativa compromete o
resultado útil do processo e pelas razões acime delineadas, manifesta intenção em recorrer.

09/07/2021 - 14:31:16 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0110.

09/07/2021 - 14:31:16 Sistema Intenção: Reitero, a presente diligência serve com intuito de elucidar a corroborar com a efetiva entrega dos
produtos supracitados, todavia tal fato foi comprovado, por meio das notas e demais documentos ao
processo licitatório e contrato administrativo vinculado ao atestado, ainda nesse sentido pautado pelo
princípio da autotutela administrativa, razoabilidade e proporcionalidade o atestado deve ser aceito, tendo em
vista que preenche os pressupostos de admissibilidade e justa motivação. Tal negativa compromete o
resultado útil do processo e pelas razões acime delineadas, manifesta intenção em recorrer.

09/07/2021 - 14:31:34 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0112.

09/07/2021 - 14:31:34 Sistema Intenção: Reitero, a presente diligência serve com intuito de elucidar a corroborar com a efetiva entrega dos
produtos supracitados, todavia tal fato foi comprovado, por meio das notas e demais documentos ao
processo licitatório e contrato administrativo vinculado ao atestado, ainda nesse sentido pautado pelo
princípio da autotutela administrativa, razoabilidade e proporcionalidade o atestado deve ser aceito, tendo em
vista que preenche os pressupostos de admissibilidade e justa motivação. Tal negativa compromete o
resultado útil do processo e pelas razões acime delineadas, manifesta intenção em recorrer.

09/07/2021 - 14:31:47 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0113.

09/07/2021 - 14:31:47 Sistema Intenção: Reitero, a presente diligência serve com intuito de elucidar a corroborar com a efetiva entrega dos
produtos supracitados, todavia tal fato foi comprovado, por meio das notas e demais documentos ao
processo licitatório e contrato administrativo vinculado ao atestado, ainda nesse sentido pautado pelo
princípio da autotutela administrativa, razoabilidade e proporcionalidade o atestado deve ser aceito, tendo em
vista que preenche os pressupostos de admissibilidade e justa motivação. Tal negativa compromete o
resultado útil do processo e pelas razões acime delineadas, manifesta intenção em recorrer.

09/07/2021 - 14:31:56 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0114.

09/07/2021 - 14:31:56 Sistema Intenção: Reitero, a presente diligência serve com intuito de elucidar a corroborar com a efetiva entrega dos
produtos supracitados, todavia tal fato foi comprovado, por meio das notas e demais documentos ao
processo licitatório e contrato administrativo vinculado ao atestado, ainda nesse sentido pautado pelo
princípio da autotutela administrativa, razoabilidade e proporcionalidade o atestado deve ser aceito, tendo em
vista que preenche os pressupostos de admissibilidade e justa motivação. Tal negativa compromete o
resultado útil do processo e pelas razões acime delineadas, manifesta intenção em recorrer.

09/07/2021 - 14:32:04 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0115.

09/07/2021 - 14:32:04 Sistema Intenção: Reitero, a presente diligência serve com intuito de elucidar a corroborar com a efetiva entrega dos
produtos supracitados, todavia tal fato foi comprovado, por meio das notas e demais documentos ao
processo licitatório e contrato administrativo vinculado ao atestado, ainda nesse sentido pautado pelo
princípio da autotutela administrativa, razoabilidade e proporcionalidade o atestado deve ser aceito, tendo em
vista que preenche os pressupostos de admissibilidade e justa motivação. Tal negativa compromete o
resultado útil do processo e pelas razões acime delineadas, manifesta intenção em recorrer.

09/07/2021 - 14:32:16 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0116.

09/07/2021 - 14:32:16 Sistema Intenção: Reitero, a presente diligência serve com intuito de elucidar a corroborar com a efetiva entrega dos
produtos supracitados, todavia tal fato foi comprovado, por meio das notas e demais documentos ao
processo licitatório e contrato administrativo vinculado ao atestado, ainda nesse sentido pautado pelo
princípio da autotutela administrativa, razoabilidade e proporcionalidade o atestado deve ser aceito, tendo em
vista que preenche os pressupostos de admissibilidade e justa motivação. Tal negativa compromete o
resultado útil do processo e pelas razões acime delineadas, manifesta intenção em recorrer.

09/07/2021 - 14:33:36 Sistema O prazo para recursos no processo foi definido pelo pregoeiro para 13/07/2021 às 18:00, com limite de
contrarrazão para 16/07/2021 às 18:00.

13/07/2021 - 16:55:41 Sistema O fornecedor ANJOS ANJOS LTDA - EPP - EPP/SS enviou recurso para o item 0001.

13/07/2021 - 16:56:26 Sistema O fornecedor ANJOS ANJOS LTDA - EPP - EPP/SS enviou recurso para o item 0012.

13/07/2021 - 17:08:21 Sistema O fornecedor ANJOS ANJOS LTDA - EPP - EPP/SS enviou recurso para o item 0013.

13/07/2021 - 17:08:45 Sistema O fornecedor ANJOS ANJOS LTDA - EPP - EPP/SS enviou recurso para o item 0014.

13/07/2021 - 17:09:48 Sistema O fornecedor ANJOS ANJOS LTDA - EPP - EPP/SS enviou recurso para o item 0020.

13/07/2021 - 17:10:56 Sistema O fornecedor ANJOS ANJOS LTDA - EPP - EPP/SS enviou recurso para o item 0027.

13/07/2021 - 17:11:19 Sistema O fornecedor ANJOS ANJOS LTDA - EPP - EPP/SS enviou recurso para o item 0028.

13/07/2021 - 17:12:38 Sistema O fornecedor ANJOS ANJOS LTDA - EPP - EPP/SS enviou recurso para o item 0029.

13/07/2021 - 17:12:56 Sistema O fornecedor ANJOS ANJOS LTDA - EPP - EPP/SS enviou recurso para o item 0032.

13/07/2021 - 17:13:19 Sistema O fornecedor ANJOS ANJOS LTDA - EPP - EPP/SS enviou recurso para o item 0033.

13/07/2021 - 17:13:42 Sistema O fornecedor ANJOS ANJOS LTDA - EPP - EPP/SS enviou recurso para o item 0034.

13/07/2021 - 17:13:58 Sistema O fornecedor ANJOS ANJOS LTDA - EPP - EPP/SS enviou recurso para o item 0035.

13/07/2021 - 17:14:16 Sistema O fornecedor ANJOS ANJOS LTDA - EPP - EPP/SS enviou recurso para o item 0038.

13/07/2021 - 17:14:37 Sistema O fornecedor ANJOS ANJOS LTDA - EPP - EPP/SS enviou recurso para o item 0039.

13/07/2021 - 17:14:55 Sistema O fornecedor ANJOS ANJOS LTDA - EPP - EPP/SS enviou recurso para o item 0040.

13/07/2021 - 17:15:14 Sistema O fornecedor ANJOS ANJOS LTDA - EPP - EPP/SS enviou recurso para o item 0041.

13/07/2021 - 17:15:33 Sistema O fornecedor ANJOS ANJOS LTDA - EPP - EPP/SS enviou recurso para o item 0042.

13/07/2021 - 17:15:54 Sistema O fornecedor ANJOS ANJOS LTDA - EPP - EPP/SS enviou recurso para o item 0043.

13/07/2021 - 17:16:12 Sistema O fornecedor ANJOS ANJOS LTDA - EPP - EPP/SS enviou recurso para o item 0045.

13/07/2021 - 17:16:32 Sistema O fornecedor ANJOS ANJOS LTDA - EPP - EPP/SS enviou recurso para o item 0046.

13/07/2021 - 17:16:54 Sistema O fornecedor ANJOS ANJOS LTDA - EPP - EPP/SS enviou recurso para o item 0048.

13/07/2021 - 17:17:29 Sistema O fornecedor ANJOS ANJOS LTDA - EPP - EPP/SS enviou recurso para o item 0052.

13/07/2021 - 17:18:17 Sistema O fornecedor ANJOS ANJOS LTDA - EPP - EPP/SS enviou recurso para o item 0053.
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13/07/2021 - 17:19:11 Sistema O fornecedor ANJOS ANJOS LTDA - EPP - EPP/SS enviou recurso para o item 0057.

13/07/2021 - 17:19:36 Sistema O fornecedor ANJOS ANJOS LTDA - EPP - EPP/SS enviou recurso para o item 0058.

13/07/2021 - 17:19:57 Sistema O fornecedor ANJOS ANJOS LTDA - EPP - EPP/SS enviou recurso para o item 0059.

13/07/2021 - 17:20:23 Sistema O fornecedor ANJOS ANJOS LTDA - EPP - EPP/SS enviou recurso para o item 0063.

13/07/2021 - 17:20:44 Sistema O fornecedor ANJOS ANJOS LTDA - EPP - EPP/SS enviou recurso para o item 0065.

13/07/2021 - 17:21:04 Sistema O fornecedor ANJOS ANJOS LTDA - EPP - EPP/SS enviou recurso para o item 0067.

13/07/2021 - 17:21:24 Sistema O fornecedor ANJOS ANJOS LTDA - EPP - EPP/SS enviou recurso para o item 0068.

13/07/2021 - 17:21:50 Sistema O fornecedor ANJOS ANJOS LTDA - EPP - EPP/SS enviou recurso para o item 0069.

13/07/2021 - 17:22:10 Sistema O fornecedor ANJOS ANJOS LTDA - EPP - EPP/SS enviou recurso para o item 0070.

13/07/2021 - 17:22:29 Sistema O fornecedor ANJOS ANJOS LTDA - EPP - EPP/SS enviou recurso para o item 0074.

13/07/2021 - 17:22:49 Sistema O fornecedor ANJOS ANJOS LTDA - EPP - EPP/SS enviou recurso para o item 0076.

13/07/2021 - 17:23:26 Sistema O fornecedor ANJOS ANJOS LTDA - EPP - EPP/SS enviou recurso para o item 0077.

13/07/2021 - 17:23:49 Sistema O fornecedor ANJOS ANJOS LTDA - EPP - EPP/SS enviou recurso para o item 0079.

13/07/2021 - 17:24:12 Sistema O fornecedor ANJOS ANJOS LTDA - EPP - EPP/SS enviou recurso para o item 0080.

13/07/2021 - 17:24:34 Sistema O fornecedor ANJOS ANJOS LTDA - EPP - EPP/SS enviou recurso para o item 0086.

13/07/2021 - 17:25:06 Sistema O fornecedor ANJOS ANJOS LTDA - EPP - EPP/SS enviou recurso para o item 0089.

13/07/2021 - 17:25:35 Sistema O fornecedor ANJOS ANJOS LTDA - EPP - EPP/SS enviou recurso para o item 0090.

13/07/2021 - 17:26:14 Sistema O fornecedor ANJOS ANJOS LTDA - EPP - EPP/SS enviou recurso para o item 0094.

13/07/2021 - 17:26:40 Sistema O fornecedor ANJOS ANJOS LTDA - EPP - EPP/SS enviou recurso para o item 0095.

13/07/2021 - 17:27:10 Sistema O fornecedor ANJOS ANJOS LTDA - EPP - EPP/SS enviou recurso para o item 0096.

13/07/2021 - 17:27:40 Sistema O fornecedor ANJOS ANJOS LTDA - EPP - EPP/SS enviou recurso para o item 0097.

13/07/2021 - 17:28:06 Sistema O fornecedor ANJOS ANJOS LTDA - EPP - EPP/SS enviou recurso para o item 0100.

13/07/2021 - 17:28:30 Sistema O fornecedor ANJOS ANJOS LTDA - EPP - EPP/SS enviou recurso para o item 0103.

13/07/2021 - 17:28:54 Sistema O fornecedor ANJOS ANJOS LTDA - EPP - EPP/SS enviou recurso para o item 0106.

13/07/2021 - 17:29:24 Sistema O fornecedor ANJOS ANJOS LTDA - EPP - EPP/SS enviou recurso para o item 0108.

13/07/2021 - 17:29:52 Sistema O fornecedor ANJOS ANJOS LTDA - EPP - EPP/SS enviou recurso para o item 0109.

13/07/2021 - 17:30:18 Sistema O fornecedor ANJOS ANJOS LTDA - EPP - EPP/SS enviou recurso para o item 0110.

13/07/2021 - 17:30:45 Sistema O fornecedor ANJOS ANJOS LTDA - EPP - EPP/SS enviou recurso para o item 0112.

13/07/2021 - 17:31:12 Sistema O fornecedor ANJOS ANJOS LTDA - EPP - EPP/SS enviou recurso para o item 0113.

13/07/2021 - 17:31:45 Sistema O fornecedor ANJOS ANJOS LTDA - EPP - EPP/SS enviou recurso para o item 0114.

13/07/2021 - 17:32:20 Sistema O fornecedor ANJOS ANJOS LTDA - EPP - EPP/SS enviou recurso para o item 0115.

13/07/2021 - 17:32:47 Sistema O fornecedor ANJOS ANJOS LTDA - EPP - EPP/SS enviou recurso para o item 0116.

19/07/2021 - 08:44:04 Sistema A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.

20/07/2021 - 17:57:22 Sistema O item 0001 foi adjudicado por CARLOS AUGUSTO DE LIMA GOUVEA.

20/07/2021 - 18:00:56 Sistema O item 0012 foi adjudicado por CARLOS AUGUSTO DE LIMA GOUVEA.

20/07/2021 - 18:01:08 Sistema O item 0013 foi adjudicado por CARLOS AUGUSTO DE LIMA GOUVEA.

20/07/2021 - 18:01:17 Sistema O item 0014 foi adjudicado por CARLOS AUGUSTO DE LIMA GOUVEA.

20/07/2021 - 18:01:28 Sistema O item 0020 foi adjudicado por CARLOS AUGUSTO DE LIMA GOUVEA.

20/07/2021 - 18:01:46 Sistema O item 0027 foi adjudicado por CARLOS AUGUSTO DE LIMA GOUVEA.

20/07/2021 - 18:02:39 Sistema O item 0028 foi adjudicado por CARLOS AUGUSTO DE LIMA GOUVEA.

20/07/2021 - 18:03:20 Sistema O item 0029 foi adjudicado por CARLOS AUGUSTO DE LIMA GOUVEA.

20/07/2021 - 18:05:06 Sistema O item 0032 foi adjudicado por CARLOS AUGUSTO DE LIMA GOUVEA.

20/07/2021 - 18:15:20 Sistema O item 0033 foi adjudicado por CARLOS AUGUSTO DE LIMA GOUVEA.

20/07/2021 - 18:18:16 Sistema O item 0034 foi adjudicado por CARLOS AUGUSTO DE LIMA GOUVEA.

20/07/2021 - 18:19:12 Sistema O item 0035 foi adjudicado por CARLOS AUGUSTO DE LIMA GOUVEA.

20/07/2021 - 18:19:49 Sistema O item 0038 foi adjudicado por CARLOS AUGUSTO DE LIMA GOUVEA.

20/07/2021 - 18:20:34 Sistema O item 0039 foi adjudicado por CARLOS AUGUSTO DE LIMA GOUVEA.

20/07/2021 - 18:21:14 Sistema O item 0040 foi adjudicado por CARLOS AUGUSTO DE LIMA GOUVEA.

21/07/2021 - 17:14:15 Sistema O Item 0041 foi adjudicado por CARLOS AUGUSTO DE LIMA GOUVEA.

21/07/2021 - 17:14:15 Sistema O Item 0042 foi adjudicado por CARLOS AUGUSTO DE LIMA GOUVEA.

21/07/2021 - 17:14:15 Sistema O Item 0043 foi adjudicado por CARLOS AUGUSTO DE LIMA GOUVEA.

21/07/2021 - 17:14:15 Sistema O Item 0045 foi adjudicado por CARLOS AUGUSTO DE LIMA GOUVEA.

21/07/2021 - 17:14:15 Sistema O Item 0046 foi adjudicado por CARLOS AUGUSTO DE LIMA GOUVEA.

21/07/2021 - 17:14:15 Sistema O Item 0048 foi adjudicado por CARLOS AUGUSTO DE LIMA GOUVEA.

21/07/2021 - 17:14:15 Sistema O Item 0052 foi adjudicado por CARLOS AUGUSTO DE LIMA GOUVEA.

21/07/2021 - 17:14:15 Sistema O Item 0053 foi adjudicado por CARLOS AUGUSTO DE LIMA GOUVEA.

21/07/2021 - 17:14:15 Sistema O Item 0057 foi adjudicado por CARLOS AUGUSTO DE LIMA GOUVEA.
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21/07/2021 - 17:14:15 Sistema O Item 0058 foi adjudicado por CARLOS AUGUSTO DE LIMA GOUVEA.

21/07/2021 - 17:14:15 Sistema O Item 0059 foi adjudicado por CARLOS AUGUSTO DE LIMA GOUVEA.

21/07/2021 - 17:14:15 Sistema O Item 0063 foi adjudicado por CARLOS AUGUSTO DE LIMA GOUVEA.

21/07/2021 - 17:14:15 Sistema O Item 0065 foi adjudicado por CARLOS AUGUSTO DE LIMA GOUVEA.

21/07/2021 - 17:14:15 Sistema O Item 0067 foi adjudicado por CARLOS AUGUSTO DE LIMA GOUVEA.

21/07/2021 - 17:14:15 Sistema O Item 0068 foi adjudicado por CARLOS AUGUSTO DE LIMA GOUVEA.

21/07/2021 - 17:14:15 Sistema O Item 0069 foi adjudicado por CARLOS AUGUSTO DE LIMA GOUVEA.

21/07/2021 - 17:14:15 Sistema O Item 0070 foi adjudicado por CARLOS AUGUSTO DE LIMA GOUVEA.

21/07/2021 - 17:14:15 Sistema O Item 0074 foi adjudicado por CARLOS AUGUSTO DE LIMA GOUVEA.

21/07/2021 - 17:14:15 Sistema O Item 0076 foi adjudicado por CARLOS AUGUSTO DE LIMA GOUVEA.

21/07/2021 - 17:14:15 Sistema O Item 0077 foi adjudicado por CARLOS AUGUSTO DE LIMA GOUVEA.

21/07/2021 - 17:14:15 Sistema O Item 0079 foi adjudicado por CARLOS AUGUSTO DE LIMA GOUVEA.

21/07/2021 - 17:14:15 Sistema O Item 0080 foi adjudicado por CARLOS AUGUSTO DE LIMA GOUVEA.

21/07/2021 - 17:14:15 Sistema O Item 0086 foi adjudicado por CARLOS AUGUSTO DE LIMA GOUVEA.

21/07/2021 - 17:14:15 Sistema O Item 0089 foi adjudicado por CARLOS AUGUSTO DE LIMA GOUVEA.

21/07/2021 - 17:14:15 Sistema O Item 0090 foi adjudicado por CARLOS AUGUSTO DE LIMA GOUVEA.

21/07/2021 - 17:14:15 Sistema O Item 0094 foi adjudicado por CARLOS AUGUSTO DE LIMA GOUVEA.

21/07/2021 - 17:14:15 Sistema O Item 0095 foi adjudicado por CARLOS AUGUSTO DE LIMA GOUVEA.

21/07/2021 - 17:14:15 Sistema O Item 0096 foi adjudicado por CARLOS AUGUSTO DE LIMA GOUVEA.

21/07/2021 - 17:14:15 Sistema O Item 0097 foi adjudicado por CARLOS AUGUSTO DE LIMA GOUVEA.

21/07/2021 - 17:14:15 Sistema O Item 0100 foi adjudicado por CARLOS AUGUSTO DE LIMA GOUVEA.

21/07/2021 - 17:14:15 Sistema O Item 0106 foi adjudicado por CARLOS AUGUSTO DE LIMA GOUVEA.

21/07/2021 - 17:14:15 Sistema O Item 0112 foi adjudicado por CARLOS AUGUSTO DE LIMA GOUVEA.

21/07/2021 - 17:14:15 Sistema O Item 0113 foi adjudicado por CARLOS AUGUSTO DE LIMA GOUVEA.

21/07/2021 - 17:14:15 Sistema O Item 0114 foi adjudicado por CARLOS AUGUSTO DE LIMA GOUVEA.

21/07/2021 - 17:14:15 Sistema O Item 0115 foi adjudicado por CARLOS AUGUSTO DE LIMA GOUVEA.

26/07/2021 - 14:12:42 Sistema O Item 0001 foi homologado por CARLOS AUGUSTO DE LIMA GOUVEA.

26/07/2021 - 14:12:42 Sistema O Item 0012 foi homologado por CARLOS AUGUSTO DE LIMA GOUVEA.

26/07/2021 - 14:12:42 Sistema O Item 0013 foi homologado por CARLOS AUGUSTO DE LIMA GOUVEA.

26/07/2021 - 14:12:42 Sistema O Item 0014 foi homologado por CARLOS AUGUSTO DE LIMA GOUVEA.

26/07/2021 - 14:12:42 Sistema O Item 0020 foi homologado por CARLOS AUGUSTO DE LIMA GOUVEA.

26/07/2021 - 14:12:42 Sistema O Item 0027 foi homologado por CARLOS AUGUSTO DE LIMA GOUVEA.

26/07/2021 - 14:12:42 Sistema O Item 0028 foi homologado por CARLOS AUGUSTO DE LIMA GOUVEA.

26/07/2021 - 14:12:42 Sistema O Item 0029 foi homologado por CARLOS AUGUSTO DE LIMA GOUVEA.

26/07/2021 - 14:12:42 Sistema O Item 0032 foi homologado por CARLOS AUGUSTO DE LIMA GOUVEA.

26/07/2021 - 14:12:42 Sistema O Item 0033 foi homologado por CARLOS AUGUSTO DE LIMA GOUVEA.

26/07/2021 - 14:12:42 Sistema O Item 0034 foi homologado por CARLOS AUGUSTO DE LIMA GOUVEA.

26/07/2021 - 14:12:42 Sistema O Item 0035 foi homologado por CARLOS AUGUSTO DE LIMA GOUVEA.

26/07/2021 - 14:12:42 Sistema O Item 0038 foi homologado por CARLOS AUGUSTO DE LIMA GOUVEA.

26/07/2021 - 14:12:42 Sistema O Item 0039 foi homologado por CARLOS AUGUSTO DE LIMA GOUVEA.

26/07/2021 - 14:12:42 Sistema O Item 0040 foi homologado por CARLOS AUGUSTO DE LIMA GOUVEA.

26/07/2021 - 14:12:42 Sistema O Item 0041 foi homologado por CARLOS AUGUSTO DE LIMA GOUVEA.

26/07/2021 - 14:12:42 Sistema O Item 0042 foi homologado por CARLOS AUGUSTO DE LIMA GOUVEA.

26/07/2021 - 14:12:42 Sistema O Item 0043 foi homologado por CARLOS AUGUSTO DE LIMA GOUVEA.

26/07/2021 - 14:12:42 Sistema O Item 0045 foi homologado por CARLOS AUGUSTO DE LIMA GOUVEA.

26/07/2021 - 14:12:42 Sistema O Item 0046 foi homologado por CARLOS AUGUSTO DE LIMA GOUVEA.

26/07/2021 - 14:12:42 Sistema O Item 0048 foi homologado por CARLOS AUGUSTO DE LIMA GOUVEA.

26/07/2021 - 14:12:42 Sistema O Item 0052 foi homologado por CARLOS AUGUSTO DE LIMA GOUVEA.

26/07/2021 - 14:12:42 Sistema O Item 0053 foi homologado por CARLOS AUGUSTO DE LIMA GOUVEA.

26/07/2021 - 14:12:42 Sistema O Item 0057 foi homologado por CARLOS AUGUSTO DE LIMA GOUVEA.

26/07/2021 - 14:12:42 Sistema O Item 0058 foi homologado por CARLOS AUGUSTO DE LIMA GOUVEA.

26/07/2021 - 14:12:42 Sistema O Item 0059 foi homologado por CARLOS AUGUSTO DE LIMA GOUVEA.

26/07/2021 - 14:12:42 Sistema O Item 0063 foi homologado por CARLOS AUGUSTO DE LIMA GOUVEA.

26/07/2021 - 14:12:42 Sistema O Item 0065 foi homologado por CARLOS AUGUSTO DE LIMA GOUVEA.

26/07/2021 - 14:12:42 Sistema O Item 0067 foi homologado por CARLOS AUGUSTO DE LIMA GOUVEA.

26/07/2021 - 14:12:42 Sistema O Item 0068 foi homologado por CARLOS AUGUSTO DE LIMA GOUVEA.

26/07/2021 - 14:12:42 Sistema O Item 0069 foi homologado por CARLOS AUGUSTO DE LIMA GOUVEA.
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26/07/2021 - 14:12:42 Sistema O Item 0070 foi homologado por CARLOS AUGUSTO DE LIMA GOUVEA.

26/07/2021 - 14:12:42 Sistema O Item 0074 foi homologado por CARLOS AUGUSTO DE LIMA GOUVEA.

26/07/2021 - 14:12:42 Sistema O Item 0076 foi homologado por CARLOS AUGUSTO DE LIMA GOUVEA.

26/07/2021 - 14:12:42 Sistema O Item 0077 foi homologado por CARLOS AUGUSTO DE LIMA GOUVEA.

26/07/2021 - 14:12:42 Sistema O Item 0079 foi homologado por CARLOS AUGUSTO DE LIMA GOUVEA.

26/07/2021 - 14:12:42 Sistema O Item 0080 foi homologado por CARLOS AUGUSTO DE LIMA GOUVEA.

26/07/2021 - 14:12:42 Sistema O Item 0086 foi homologado por CARLOS AUGUSTO DE LIMA GOUVEA.

26/07/2021 - 14:12:42 Sistema O Item 0089 foi homologado por CARLOS AUGUSTO DE LIMA GOUVEA.

26/07/2021 - 14:12:42 Sistema O Item 0090 foi homologado por CARLOS AUGUSTO DE LIMA GOUVEA.

26/07/2021 - 14:12:42 Sistema O Item 0094 foi homologado por CARLOS AUGUSTO DE LIMA GOUVEA.

26/07/2021 - 14:12:42 Sistema O Item 0095 foi homologado por CARLOS AUGUSTO DE LIMA GOUVEA.

26/07/2021 - 14:12:42 Sistema O Item 0096 foi homologado por CARLOS AUGUSTO DE LIMA GOUVEA.

26/07/2021 - 14:12:42 Sistema O Item 0097 foi homologado por CARLOS AUGUSTO DE LIMA GOUVEA.

26/07/2021 - 14:12:42 Sistema O Item 0100 foi homologado por CARLOS AUGUSTO DE LIMA GOUVEA.

26/07/2021 - 14:12:42 Sistema O Item 0106 foi homologado por CARLOS AUGUSTO DE LIMA GOUVEA.

26/07/2021 - 14:12:42 Sistema O Item 0112 foi homologado por CARLOS AUGUSTO DE LIMA GOUVEA.

26/07/2021 - 14:12:42 Sistema O Item 0113 foi homologado por CARLOS AUGUSTO DE LIMA GOUVEA.

26/07/2021 - 14:12:42 Sistema O Item 0114 foi homologado por CARLOS AUGUSTO DE LIMA GOUVEA.

26/07/2021 - 14:12:42 Sistema O Item 0115 foi homologado por CARLOS AUGUSTO DE LIMA GOUVEA.

09/08/2021 - 14:11:48 Sistema O Item 0002 foi adjudicado por LUAN JARDEL DE MOURA SANTOS.

09/08/2021 - 14:11:48 Sistema O Item 0003 foi adjudicado por LUAN JARDEL DE MOURA SANTOS.

09/08/2021 - 14:11:48 Sistema O Item 0004 foi adjudicado por LUAN JARDEL DE MOURA SANTOS.

09/08/2021 - 14:11:48 Sistema O Item 0005 foi adjudicado por LUAN JARDEL DE MOURA SANTOS.

09/08/2021 - 14:11:48 Sistema O Item 0006 foi adjudicado por LUAN JARDEL DE MOURA SANTOS.

09/08/2021 - 14:11:48 Sistema O Item 0007 foi adjudicado por LUAN JARDEL DE MOURA SANTOS.

09/08/2021 - 14:11:48 Sistema O Item 0008 foi adjudicado por LUAN JARDEL DE MOURA SANTOS.

09/08/2021 - 14:11:48 Sistema O Item 0009 foi adjudicado por LUAN JARDEL DE MOURA SANTOS.

09/08/2021 - 14:11:48 Sistema O Item 0010 foi adjudicado por LUAN JARDEL DE MOURA SANTOS.

09/08/2021 - 14:11:48 Sistema O Item 0011 foi adjudicado por LUAN JARDEL DE MOURA SANTOS.

09/08/2021 - 14:11:48 Sistema O Item 0015 foi adjudicado por LUAN JARDEL DE MOURA SANTOS.

09/08/2021 - 14:11:48 Sistema O Item 0016 foi adjudicado por LUAN JARDEL DE MOURA SANTOS.

09/08/2021 - 14:11:48 Sistema O Item 0017 foi adjudicado por LUAN JARDEL DE MOURA SANTOS.

09/08/2021 - 14:11:48 Sistema O Item 0018 foi adjudicado por LUAN JARDEL DE MOURA SANTOS.

09/08/2021 - 14:11:48 Sistema O Item 0019 foi adjudicado por LUAN JARDEL DE MOURA SANTOS.

09/08/2021 - 14:11:48 Sistema O Item 0021 foi adjudicado por LUAN JARDEL DE MOURA SANTOS.

09/08/2021 - 14:11:48 Sistema O Item 0022 foi adjudicado por LUAN JARDEL DE MOURA SANTOS.

09/08/2021 - 14:11:48 Sistema O Item 0023 foi adjudicado por LUAN JARDEL DE MOURA SANTOS.

09/08/2021 - 14:11:48 Sistema O Item 0024 foi adjudicado por LUAN JARDEL DE MOURA SANTOS.

09/08/2021 - 14:11:48 Sistema O Item 0025 foi adjudicado por LUAN JARDEL DE MOURA SANTOS.

09/08/2021 - 14:11:48 Sistema O Item 0026 foi adjudicado por LUAN JARDEL DE MOURA SANTOS.

09/08/2021 - 14:11:48 Sistema O Item 0030 foi adjudicado por LUAN JARDEL DE MOURA SANTOS.

09/08/2021 - 14:11:48 Sistema O Item 0031 foi adjudicado por LUAN JARDEL DE MOURA SANTOS.

09/08/2021 - 14:11:48 Sistema O Item 0036 foi adjudicado por LUAN JARDEL DE MOURA SANTOS.

09/08/2021 - 14:11:48 Sistema O Item 0037 foi adjudicado por LUAN JARDEL DE MOURA SANTOS.

09/08/2021 - 14:11:48 Sistema O Item 0044 foi adjudicado por LUAN JARDEL DE MOURA SANTOS.

09/08/2021 - 14:11:48 Sistema O Item 0047 foi adjudicado por LUAN JARDEL DE MOURA SANTOS.

09/08/2021 - 14:11:48 Sistema O Item 0049 foi adjudicado por LUAN JARDEL DE MOURA SANTOS.

09/08/2021 - 14:11:48 Sistema O Item 0050 foi adjudicado por LUAN JARDEL DE MOURA SANTOS.

09/08/2021 - 14:11:48 Sistema O Item 0051 foi adjudicado por LUAN JARDEL DE MOURA SANTOS.

09/08/2021 - 14:11:48 Sistema O Item 0055 foi adjudicado por LUAN JARDEL DE MOURA SANTOS.

09/08/2021 - 14:11:48 Sistema O Item 0056 foi adjudicado por LUAN JARDEL DE MOURA SANTOS.

09/08/2021 - 14:11:48 Sistema O Item 0060 foi adjudicado por LUAN JARDEL DE MOURA SANTOS.

09/08/2021 - 14:11:48 Sistema O Item 0061 foi adjudicado por LUAN JARDEL DE MOURA SANTOS.

09/08/2021 - 14:11:48 Sistema O Item 0062 foi adjudicado por LUAN JARDEL DE MOURA SANTOS.

09/08/2021 - 14:11:48 Sistema O Item 0064 foi adjudicado por LUAN JARDEL DE MOURA SANTOS.

09/08/2021 - 14:11:48 Sistema O Item 0066 foi adjudicado por LUAN JARDEL DE MOURA SANTOS.

09/08/2021 - 14:11:48 Sistema O Item 0071 foi adjudicado por LUAN JARDEL DE MOURA SANTOS.
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09/08/2021 - 14:11:48 Sistema O Item 0072 foi adjudicado por LUAN JARDEL DE MOURA SANTOS.

09/08/2021 - 14:11:48 Sistema O Item 0073 foi adjudicado por LUAN JARDEL DE MOURA SANTOS.

09/08/2021 - 14:11:48 Sistema O Item 0075 foi adjudicado por LUAN JARDEL DE MOURA SANTOS.

09/08/2021 - 14:11:48 Sistema O Item 0078 foi adjudicado por LUAN JARDEL DE MOURA SANTOS.

09/08/2021 - 14:11:48 Sistema O Item 0081 foi adjudicado por LUAN JARDEL DE MOURA SANTOS.

09/08/2021 - 14:11:48 Sistema O Item 0082 foi adjudicado por LUAN JARDEL DE MOURA SANTOS.

09/08/2021 - 14:11:48 Sistema O Item 0083 foi adjudicado por LUAN JARDEL DE MOURA SANTOS.

09/08/2021 - 14:11:48 Sistema O Item 0084 foi adjudicado por LUAN JARDEL DE MOURA SANTOS.

09/08/2021 - 14:11:48 Sistema O Item 0085 foi adjudicado por LUAN JARDEL DE MOURA SANTOS.

09/08/2021 - 14:11:48 Sistema O Item 0087 foi adjudicado por LUAN JARDEL DE MOURA SANTOS.

09/08/2021 - 14:11:48 Sistema O Item 0088 foi adjudicado por LUAN JARDEL DE MOURA SANTOS.

09/08/2021 - 14:11:48 Sistema O Item 0091 foi adjudicado por LUAN JARDEL DE MOURA SANTOS.

09/08/2021 - 14:11:48 Sistema O Item 0092 foi adjudicado por LUAN JARDEL DE MOURA SANTOS.

09/08/2021 - 14:11:48 Sistema O Item 0093 foi adjudicado por LUAN JARDEL DE MOURA SANTOS.

09/08/2021 - 14:11:48 Sistema O Item 0098 foi adjudicado por LUAN JARDEL DE MOURA SANTOS.

09/08/2021 - 14:11:48 Sistema O Item 0099 foi adjudicado por LUAN JARDEL DE MOURA SANTOS.

09/08/2021 - 14:11:48 Sistema O Item 0101 foi adjudicado por LUAN JARDEL DE MOURA SANTOS.

09/08/2021 - 14:11:48 Sistema O Item 0102 foi adjudicado por LUAN JARDEL DE MOURA SANTOS.

09/08/2021 - 14:11:48 Sistema O Item 0104 foi adjudicado por LUAN JARDEL DE MOURA SANTOS.

09/08/2021 - 14:11:48 Sistema O Item 0105 foi adjudicado por LUAN JARDEL DE MOURA SANTOS.

09/08/2021 - 14:11:48 Sistema O Item 0107 foi adjudicado por LUAN JARDEL DE MOURA SANTOS.

09/08/2021 - 14:11:48 Sistema O Item 0111 foi adjudicado por LUAN JARDEL DE MOURA SANTOS.

09/08/2021 - 14:11:48 Sistema O Item 0117 foi adjudicado por LUAN JARDEL DE MOURA SANTOS.

09/08/2021 - 14:11:48 Sistema O Item 0118 foi adjudicado por LUAN JARDEL DE MOURA SANTOS.

09/08/2021 - 14:11:48 Sistema O Item 0119 foi adjudicado por LUAN JARDEL DE MOURA SANTOS.

09/08/2021 - 14:11:48 Sistema O Item 0120 foi adjudicado por LUAN JARDEL DE MOURA SANTOS.

09/08/2021 - 14:12:46 Sistema O Item 0002 foi homologado por CARLOS AUGUSTO DE LIMA GOUVEA.

09/08/2021 - 14:12:46 Sistema O Item 0003 foi homologado por CARLOS AUGUSTO DE LIMA GOUVEA.

09/08/2021 - 14:12:46 Sistema O Item 0004 foi homologado por CARLOS AUGUSTO DE LIMA GOUVEA.

09/08/2021 - 14:12:46 Sistema O Item 0005 foi homologado por CARLOS AUGUSTO DE LIMA GOUVEA.

09/08/2021 - 14:12:46 Sistema O Item 0006 foi homologado por CARLOS AUGUSTO DE LIMA GOUVEA.

09/08/2021 - 14:12:46 Sistema O Item 0007 foi homologado por CARLOS AUGUSTO DE LIMA GOUVEA.

09/08/2021 - 14:12:46 Sistema O Item 0008 foi homologado por CARLOS AUGUSTO DE LIMA GOUVEA.

09/08/2021 - 14:12:46 Sistema O Item 0009 foi homologado por CARLOS AUGUSTO DE LIMA GOUVEA.

09/08/2021 - 14:12:46 Sistema O Item 0010 foi homologado por CARLOS AUGUSTO DE LIMA GOUVEA.

09/08/2021 - 14:12:46 Sistema O Item 0011 foi homologado por CARLOS AUGUSTO DE LIMA GOUVEA.

09/08/2021 - 14:12:46 Sistema O Item 0015 foi homologado por CARLOS AUGUSTO DE LIMA GOUVEA.

09/08/2021 - 14:12:46 Sistema O Item 0016 foi homologado por CARLOS AUGUSTO DE LIMA GOUVEA.

09/08/2021 - 14:12:46 Sistema O Item 0017 foi homologado por CARLOS AUGUSTO DE LIMA GOUVEA.

09/08/2021 - 14:12:46 Sistema O Item 0018 foi homologado por CARLOS AUGUSTO DE LIMA GOUVEA.

09/08/2021 - 14:12:46 Sistema O Item 0019 foi homologado por CARLOS AUGUSTO DE LIMA GOUVEA.

09/08/2021 - 14:12:46 Sistema O Item 0021 foi homologado por CARLOS AUGUSTO DE LIMA GOUVEA.

09/08/2021 - 14:12:46 Sistema O Item 0022 foi homologado por CARLOS AUGUSTO DE LIMA GOUVEA.

09/08/2021 - 14:12:46 Sistema O Item 0023 foi homologado por CARLOS AUGUSTO DE LIMA GOUVEA.

09/08/2021 - 14:12:46 Sistema O Item 0024 foi homologado por CARLOS AUGUSTO DE LIMA GOUVEA.

09/08/2021 - 14:12:46 Sistema O Item 0025 foi homologado por CARLOS AUGUSTO DE LIMA GOUVEA.

09/08/2021 - 14:12:46 Sistema O Item 0026 foi homologado por CARLOS AUGUSTO DE LIMA GOUVEA.

09/08/2021 - 14:12:46 Sistema O Item 0030 foi homologado por CARLOS AUGUSTO DE LIMA GOUVEA.

09/08/2021 - 14:12:46 Sistema O Item 0031 foi homologado por CARLOS AUGUSTO DE LIMA GOUVEA.

09/08/2021 - 14:12:46 Sistema O Item 0036 foi homologado por CARLOS AUGUSTO DE LIMA GOUVEA.

09/08/2021 - 14:12:46 Sistema O Item 0037 foi homologado por CARLOS AUGUSTO DE LIMA GOUVEA.

09/08/2021 - 14:12:46 Sistema O Item 0044 foi homologado por CARLOS AUGUSTO DE LIMA GOUVEA.

09/08/2021 - 14:12:46 Sistema O Item 0047 foi homologado por CARLOS AUGUSTO DE LIMA GOUVEA.

09/08/2021 - 14:12:46 Sistema O Item 0049 foi homologado por CARLOS AUGUSTO DE LIMA GOUVEA.

09/08/2021 - 14:12:46 Sistema O Item 0050 foi homologado por CARLOS AUGUSTO DE LIMA GOUVEA.

09/08/2021 - 14:12:46 Sistema O Item 0051 foi homologado por CARLOS AUGUSTO DE LIMA GOUVEA.

09/08/2021 - 14:12:46 Sistema O Item 0055 foi homologado por CARLOS AUGUSTO DE LIMA GOUVEA.
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09/08/2021 - 14:12:46 Sistema O Item 0056 foi homologado por CARLOS AUGUSTO DE LIMA GOUVEA.

09/08/2021 - 14:12:46 Sistema O Item 0060 foi homologado por CARLOS AUGUSTO DE LIMA GOUVEA.

09/08/2021 - 14:12:46 Sistema O Item 0061 foi homologado por CARLOS AUGUSTO DE LIMA GOUVEA.

09/08/2021 - 14:12:46 Sistema O Item 0062 foi homologado por CARLOS AUGUSTO DE LIMA GOUVEA.

09/08/2021 - 14:12:46 Sistema O Item 0064 foi homologado por CARLOS AUGUSTO DE LIMA GOUVEA.

09/08/2021 - 14:12:46 Sistema O Item 0066 foi homologado por CARLOS AUGUSTO DE LIMA GOUVEA.

09/08/2021 - 14:12:46 Sistema O Item 0071 foi homologado por CARLOS AUGUSTO DE LIMA GOUVEA.

09/08/2021 - 14:12:46 Sistema O Item 0072 foi homologado por CARLOS AUGUSTO DE LIMA GOUVEA.

09/08/2021 - 14:12:46 Sistema O Item 0073 foi homologado por CARLOS AUGUSTO DE LIMA GOUVEA.

09/08/2021 - 14:12:46 Sistema O Item 0075 foi homologado por CARLOS AUGUSTO DE LIMA GOUVEA.

09/08/2021 - 14:12:46 Sistema O Item 0078 foi homologado por CARLOS AUGUSTO DE LIMA GOUVEA.

09/08/2021 - 14:12:46 Sistema O Item 0081 foi homologado por CARLOS AUGUSTO DE LIMA GOUVEA.

09/08/2021 - 14:12:46 Sistema O Item 0082 foi homologado por CARLOS AUGUSTO DE LIMA GOUVEA.

09/08/2021 - 14:12:46 Sistema O Item 0083 foi homologado por CARLOS AUGUSTO DE LIMA GOUVEA.

09/08/2021 - 14:12:46 Sistema O Item 0084 foi homologado por CARLOS AUGUSTO DE LIMA GOUVEA.

09/08/2021 - 14:12:46 Sistema O Item 0085 foi homologado por CARLOS AUGUSTO DE LIMA GOUVEA.

09/08/2021 - 14:12:46 Sistema O Item 0087 foi homologado por CARLOS AUGUSTO DE LIMA GOUVEA.

09/08/2021 - 14:12:46 Sistema O Item 0088 foi homologado por CARLOS AUGUSTO DE LIMA GOUVEA.

09/08/2021 - 14:12:46 Sistema O Item 0091 foi homologado por CARLOS AUGUSTO DE LIMA GOUVEA.

09/08/2021 - 14:12:46 Sistema O Item 0092 foi homologado por CARLOS AUGUSTO DE LIMA GOUVEA.

09/08/2021 - 14:12:46 Sistema O Item 0093 foi homologado por CARLOS AUGUSTO DE LIMA GOUVEA.

09/08/2021 - 14:12:46 Sistema O Item 0098 foi homologado por CARLOS AUGUSTO DE LIMA GOUVEA.

09/08/2021 - 14:12:46 Sistema O Item 0099 foi homologado por CARLOS AUGUSTO DE LIMA GOUVEA.

09/08/2021 - 14:12:46 Sistema O Item 0101 foi homologado por CARLOS AUGUSTO DE LIMA GOUVEA.

09/08/2021 - 14:12:46 Sistema O Item 0102 foi homologado por CARLOS AUGUSTO DE LIMA GOUVEA.

09/08/2021 - 14:12:46 Sistema O Item 0104 foi homologado por CARLOS AUGUSTO DE LIMA GOUVEA.

09/08/2021 - 14:12:46 Sistema O Item 0105 foi homologado por CARLOS AUGUSTO DE LIMA GOUVEA.

09/08/2021 - 14:12:46 Sistema O Item 0107 foi homologado por CARLOS AUGUSTO DE LIMA GOUVEA.

09/08/2021 - 14:12:46 Sistema O Item 0111 foi homologado por CARLOS AUGUSTO DE LIMA GOUVEA.

09/08/2021 - 14:12:46 Sistema O Item 0117 foi homologado por CARLOS AUGUSTO DE LIMA GOUVEA.

09/08/2021 - 14:12:46 Sistema O Item 0118 foi homologado por CARLOS AUGUSTO DE LIMA GOUVEA.

09/08/2021 - 14:12:46 Sistema O Item 0119 foi homologado por CARLOS AUGUSTO DE LIMA GOUVEA.

09/08/2021 - 14:12:46 Sistema O Item 0120 foi homologado por CARLOS AUGUSTO DE LIMA GOUVEA.

06/09/2021 - 17:35:52 Sistema O item 0001 teve a homologação revertida por CARLOS AUGUSTO DE LIMA GOUVEA.

06/09/2021 - 17:35:52 Sistema Motivo: Após pedido de reconsideração da Empresa Anjos e Anjos, a administração após reanalise dos
documentos decide por habilitar a empresa, conforme parecer juridico anexo aos processo, revendo assim
todos os atos anteriores.

06/09/2021 - 17:36:20 Sistema O item 0012 teve a homologação revertida por CARLOS AUGUSTO DE LIMA GOUVEA.

06/09/2021 - 17:36:20 Sistema Motivo: Após pedido de reconsideração da Empresa Anjos e Anjos, a administração após reanalise dos
documentos decide por habilitar a empresa, conforme parecer juridico anexo aos processo, revendo assim
todos os atos anteriores.

06/09/2021 - 17:36:41 Sistema O item 0013 teve a homologação revertida por CARLOS AUGUSTO DE LIMA GOUVEA.

06/09/2021 - 17:36:41 Sistema Motivo: Após pedido de reconsideração da Empresa Anjos e Anjos, a administração após reanalise dos
documentos decide por habilitar a empresa, conforme parecer juridico anexo aos processo, revendo assim
todos os atos anteriores.

06/09/2021 - 17:36:58 Sistema O item 0014 teve a homologação revertida por CARLOS AUGUSTO DE LIMA GOUVEA.

06/09/2021 - 17:36:58 Sistema Motivo: Após pedido de reconsideração da Empresa Anjos e Anjos, a administração após reanalise dos
documentos decide por habilitar a empresa, conforme parecer juridico anexo aos processo, revendo assim
todos os atos anteriores.

06/09/2021 - 17:37:16 Sistema O item 0020 teve a homologação revertida por CARLOS AUGUSTO DE LIMA GOUVEA.

06/09/2021 - 17:37:16 Sistema Motivo: Após pedido de reconsideração da Empresa Anjos e Anjos, a administração após reanalise dos
documentos decide por habilitar a empresa, conforme parecer juridico anexo aos processo, revendo assim
todos os atos anteriores.

06/09/2021 - 17:37:59 Sistema O item 0027 teve a homologação revertida por CARLOS AUGUSTO DE LIMA GOUVEA.

06/09/2021 - 17:37:59 Sistema Motivo: Após pedido de reconsideração da Empresa Anjos e Anjos, a administração após reanalise dos
documentos decide por habilitar a empresa, conforme parecer juridico anexo aos processo, revendo assim
todos os atos anteriores.

06/09/2021 - 17:38:20 Sistema O item 0028 teve a homologação revertida por CARLOS AUGUSTO DE LIMA GOUVEA.

06/09/2021 - 17:38:20 Sistema Motivo: Após pedido de reconsideração da Empresa Anjos e Anjos, a administração após reanalise dos
documentos decide por habilitar a empresa, conforme parecer juridico anexo aos processo, revendo assim
todos os atos anteriores.

06/09/2021 - 17:38:47 Sistema O item 0029 teve a homologação revertida por CARLOS AUGUSTO DE LIMA GOUVEA.
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06/09/2021 - 17:38:47 Sistema Motivo: Após pedido de reconsideração da Empresa Anjos e Anjos, a administração após reanalise dos
documentos decide por habilitar a empresa, conforme parecer juridico anexo aos processo, revendo assim
todos os atos anteriores.

06/09/2021 - 17:39:05 Sistema O item 0032 teve a homologação revertida por CARLOS AUGUSTO DE LIMA GOUVEA.

06/09/2021 - 17:39:05 Sistema Motivo: Após pedido de reconsideração da Empresa Anjos e Anjos, a administração após reanalise dos
documentos decide por habilitar a empresa, conforme parecer juridico anexo aos processo, revendo assim
todos os atos anteriores.

06/09/2021 - 17:39:15 Sistema O item 0033 teve a homologação revertida por CARLOS AUGUSTO DE LIMA GOUVEA.

06/09/2021 - 17:39:15 Sistema Motivo: Após pedido de reconsideração da Empresa Anjos e Anjos, a administração após reanalise dos
documentos decide por habilitar a empresa, conforme parecer juridico anexo aos processo, revendo assim
todos os atos anteriores.

06/09/2021 - 17:39:26 Sistema O item 0034 teve a homologação revertida por CARLOS AUGUSTO DE LIMA GOUVEA.

06/09/2021 - 17:39:26 Sistema Motivo: Após pedido de reconsideração da Empresa Anjos e Anjos, a administração após reanalise dos
documentos decide por habilitar a empresa, conforme parecer juridico anexo aos processo, revendo assim
todos os atos anteriores.

06/09/2021 - 17:39:38 Sistema O item 0035 teve a homologação revertida por CARLOS AUGUSTO DE LIMA GOUVEA.

06/09/2021 - 17:39:38 Sistema Motivo: Após pedido de reconsideração da Empresa Anjos e Anjos, a administração após reanalise dos
documentos decide por habilitar a empresa, conforme parecer juridico anexo aos processo, revendo assim
todos os atos anteriores.

06/09/2021 - 17:39:51 Sistema O item 0038 teve a homologação revertida por CARLOS AUGUSTO DE LIMA GOUVEA.

06/09/2021 - 17:39:51 Sistema Motivo: Após pedido de reconsideração da Empresa Anjos e Anjos, a administração após reanalise dos
documentos decide por habilitar a empresa, conforme parecer juridico anexo aos processo, revendo assim
todos os atos anteriores.

06/09/2021 - 17:40:06 Sistema O item 0039 teve a homologação revertida por CARLOS AUGUSTO DE LIMA GOUVEA.

06/09/2021 - 17:40:06 Sistema Motivo: Após pedido de reconsideração da Empresa Anjos e Anjos, a administração após reanalise dos
documentos decide por habilitar a empresa, conforme parecer juridico anexo aos processo, revendo assim
todos os atos anteriores.

06/09/2021 - 17:40:19 Sistema O item 0040 teve a homologação revertida por CARLOS AUGUSTO DE LIMA GOUVEA.

06/09/2021 - 17:40:19 Sistema Motivo: Após pedido de reconsideração da Empresa Anjos e Anjos, a administração após reanalise dos
documentos decide por habilitar a empresa, conforme parecer juridico anexo aos processo, revendo assim
todos os atos anteriores.

06/09/2021 - 17:40:42 Sistema O item 0041 teve a homologação revertida por CARLOS AUGUSTO DE LIMA GOUVEA.

06/09/2021 - 17:40:42 Sistema Motivo: Após pedido de reconsideração da Empresa Anjos e Anjos, a administração após reanalise dos
documentos decide por habilitar a empresa, conforme parecer juridico anexo aos processo, revendo assim
todos os atos anteriores.

06/09/2021 - 17:40:56 Sistema O item 0042 teve a homologação revertida por CARLOS AUGUSTO DE LIMA GOUVEA.

06/09/2021 - 17:40:56 Sistema Motivo: Após pedido de reconsideração da Empresa Anjos e Anjos, a administração após reanalise dos
documentos decide por habilitar a empresa, conforme parecer juridico anexo aos processo, revendo assim
todos os atos anteriores.

06/09/2021 - 17:41:14 Sistema O item 0045 teve a homologação revertida por CARLOS AUGUSTO DE LIMA GOUVEA.

06/09/2021 - 17:41:14 Sistema Motivo: Após pedido de reconsideração da Empresa Anjos e Anjos, a administração após reanalise dos
documentos decide por habilitar a empresa, conforme parecer juridico anexo aos processo, revendo assim
todos os atos anteriores.

06/09/2021 - 17:41:30 Sistema O item 0046 teve a homologação revertida por CARLOS AUGUSTO DE LIMA GOUVEA.

06/09/2021 - 17:41:30 Sistema Motivo: Após pedido de reconsideração da Empresa Anjos e Anjos, a administração após reanalise dos
documentos decide por habilitar a empresa, conforme parecer juridico anexo aos processo, revendo assim
todos os atos anteriores.

06/09/2021 - 17:41:46 Sistema O item 0048 teve a homologação revertida por CARLOS AUGUSTO DE LIMA GOUVEA.

06/09/2021 - 17:41:46 Sistema Motivo: Após pedido de reconsideração da Empresa Anjos e Anjos, a administração após reanalise dos
documentos decide por habilitar a empresa, conforme parecer juridico anexo aos processo, revendo assim
todos os atos anteriores.

06/09/2021 - 17:42:20 Sistema O item 0052 teve a homologação revertida por CARLOS AUGUSTO DE LIMA GOUVEA.

06/09/2021 - 17:42:20 Sistema Motivo: Após pedido de reconsideração da Empresa Anjos e Anjos, a administração após reanalise dos
documentos decide por habilitar a empresa, conforme parecer juridico anexo aos processo, revendo assim
todos os atos anteriores.

06/09/2021 - 17:42:44 Sistema O item 0053 teve a homologação revertida por CARLOS AUGUSTO DE LIMA GOUVEA.

06/09/2021 - 17:42:44 Sistema Motivo: Após pedido de reconsideração da Empresa Anjos e Anjos, a administração após reanalise dos
documentos decide por habilitar a empresa, conforme parecer juridico anexo aos processo, revendo assim
todos os atos anteriores.

06/09/2021 - 17:43:39 Sistema O item 0057 teve a homologação revertida por CARLOS AUGUSTO DE LIMA GOUVEA.

06/09/2021 - 17:43:39 Sistema Motivo: Após pedido de reconsideração da Empresa Anjos e Anjos, a administração após reanalise dos
documentos decide por habilitar a empresa, conforme parecer juridico anexo aos processo, revendo assim
todos os atos anteriores.

06/09/2021 - 17:43:50 Sistema O item 0058 teve a homologação revertida por CARLOS AUGUSTO DE LIMA GOUVEA.

06/09/2021 - 17:43:50 Sistema Motivo: Após pedido de reconsideração da Empresa Anjos e Anjos, a administração após reanalise dos
documentos decide por habilitar a empresa, conforme parecer juridico anexo aos processo, revendo assim
todos os atos anteriores.

06/09/2021 - 17:44:07 Sistema O item 0059 teve a homologação revertida por CARLOS AUGUSTO DE LIMA GOUVEA.

06/09/2021 - 17:44:07 Sistema Motivo: Após pedido de reconsideração da Empresa Anjos e Anjos, a administração após reanalise dos
documentos decide por habilitar a empresa, conforme parecer juridico anexo aos processo, revendo assim
todos os atos anteriores.

06/09/2021 - 17:44:32 Sistema O item 0063 teve a homologação revertida por CARLOS AUGUSTO DE LIMA GOUVEA.
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06/09/2021 - 17:44:32 Sistema Motivo: Após pedido de reconsideração da Empresa Anjos e Anjos, a administração após reanalise dos
documentos decide por habilitar a empresa, conforme parecer juridico anexo aos processo, revendo assim
todos os atos anteriores.

06/09/2021 - 17:44:46 Sistema O item 0065 teve a homologação revertida por CARLOS AUGUSTO DE LIMA GOUVEA.

06/09/2021 - 17:44:46 Sistema Motivo: Após pedido de reconsideração da Empresa Anjos e Anjos, a administração após reanalise dos
documentos decide por habilitar a empresa, conforme parecer juridico anexo aos processo, revendo assim
todos os atos anteriores.

06/09/2021 - 17:44:59 Sistema O item 0067 teve a homologação revertida por CARLOS AUGUSTO DE LIMA GOUVEA.

06/09/2021 - 17:44:59 Sistema Motivo: Após pedido de reconsideração da Empresa Anjos e Anjos, a administração após reanalise dos
documentos decide por habilitar a empresa, conforme parecer juridico anexo aos processo, revendo assim
todos os atos anteriores.

06/09/2021 - 17:45:09 Sistema O item 0068 teve a homologação revertida por CARLOS AUGUSTO DE LIMA GOUVEA.

06/09/2021 - 17:45:09 Sistema Motivo: Após pedido de reconsideração da Empresa Anjos e Anjos, a administração após reanalise dos
documentos decide por habilitar a empresa, conforme parecer juridico anexo aos processo, revendo assim
todos os atos anteriores.

06/09/2021 - 17:45:20 Sistema O item 0069 teve a homologação revertida por CARLOS AUGUSTO DE LIMA GOUVEA.

06/09/2021 - 17:45:20 Sistema Motivo: Após pedido de reconsideração da Empresa Anjos e Anjos, a administração após reanalise dos
documentos decide por habilitar a empresa, conforme parecer juridico anexo aos processo, revendo assim
todos os atos anteriores.

06/09/2021 - 17:45:31 Sistema O item 0070 teve a homologação revertida por CARLOS AUGUSTO DE LIMA GOUVEA.

06/09/2021 - 17:45:31 Sistema Motivo: Após pedido de reconsideração da Empresa Anjos e Anjos, a administração após reanalise dos
documentos decide por habilitar a empresa, conforme parecer juridico anexo aos processo, revendo assim
todos os atos anteriores.

06/09/2021 - 17:45:44 Sistema O item 0074 teve a homologação revertida por CARLOS AUGUSTO DE LIMA GOUVEA.

06/09/2021 - 17:45:44 Sistema Motivo: Após pedido de reconsideração da Empresa Anjos e Anjos, a administração após reanalise dos
documentos decide por habilitar a empresa, conforme parecer juridico anexo aos processo, revendo assim
todos os atos anteriores.

06/09/2021 - 17:45:58 Sistema O item 0076 teve a homologação revertida por CARLOS AUGUSTO DE LIMA GOUVEA.

06/09/2021 - 17:45:58 Sistema Motivo: Após pedido de reconsideração da Empresa Anjos e Anjos, a administração após reanalise dos
documentos decide por habilitar a empresa, conforme parecer juridico anexo aos processo, revendo assim
todos os atos anteriores.

06/09/2021 - 17:46:10 Sistema O item 0077 teve a homologação revertida por CARLOS AUGUSTO DE LIMA GOUVEA.

06/09/2021 - 17:46:10 Sistema Motivo: Após pedido de reconsideração da Empresa Anjos e Anjos, a administração após reanalise dos
documentos decide por habilitar a empresa, conforme parecer juridico anexo aos processo, revendo assim
todos os atos anteriores.

06/09/2021 - 17:46:25 Sistema O item 0080 teve a homologação revertida por CARLOS AUGUSTO DE LIMA GOUVEA.

06/09/2021 - 17:46:25 Sistema Motivo: Após pedido de reconsideração da Empresa Anjos e Anjos, a administração após reanalise dos
documentos decide por habilitar a empresa, conforme parecer juridico anexo aos processo, revendo assim
todos os atos anteriores.

06/09/2021 - 17:46:49 Sistema O item 0086 teve a homologação revertida por CARLOS AUGUSTO DE LIMA GOUVEA.

06/09/2021 - 17:46:49 Sistema Motivo: Após pedido de reconsideração da Empresa Anjos e Anjos, a administração após reanalise dos
documentos decide por habilitar a empresa, conforme parecer juridico anexo aos processo, revendo assim
todos os atos anteriores.

06/09/2021 - 17:47:03 Sistema O item 0089 teve a homologação revertida por CARLOS AUGUSTO DE LIMA GOUVEA.

06/09/2021 - 17:47:03 Sistema Motivo: Após pedido de reconsideração da Empresa Anjos e Anjos, a administração após reanalise dos
documentos decide por habilitar a empresa, conforme parecer juridico anexo aos processo, revendo assim
todos os atos anteriores.

06/09/2021 - 17:47:13 Sistema O item 0090 teve a homologação revertida por CARLOS AUGUSTO DE LIMA GOUVEA.

06/09/2021 - 17:47:13 Sistema Motivo: Após pedido de reconsideração da Empresa Anjos e Anjos, a administração após reanalise dos
documentos decide por habilitar a empresa, conforme parecer juridico anexo aos processo, revendo assim
todos os atos anteriores.

06/09/2021 - 17:47:35 Sistema O item 0094 teve a homologação revertida por CARLOS AUGUSTO DE LIMA GOUVEA.

06/09/2021 - 17:47:35 Sistema Motivo: Após pedido de reconsideração da Empresa Anjos e Anjos, a administração após reanalise dos
documentos decide por habilitar a empresa, conforme parecer juridico anexo aos processo, revendo assim
todos os atos anteriores.

06/09/2021 - 17:47:52 Sistema O item 0095 teve a homologação revertida por CARLOS AUGUSTO DE LIMA GOUVEA.

06/09/2021 - 17:47:52 Sistema Motivo: Após pedido de reconsideração da Empresa Anjos e Anjos, a administração após reanalise dos
documentos decide por habilitar a empresa, conforme parecer juridico anexo aos processo, revendo assim
todos os atos anteriores.

06/09/2021 - 17:48:03 Sistema O item 0096 teve a homologação revertida por CARLOS AUGUSTO DE LIMA GOUVEA.

06/09/2021 - 17:48:03 Sistema Motivo: Após pedido de reconsideração da Empresa Anjos e Anjos, a administração após reanalise dos
documentos decide por habilitar a empresa, conforme parecer juridico anexo aos processo, revendo assim
todos os atos anteriores.

06/09/2021 - 17:48:13 Sistema O item 0097 teve a homologação revertida por CARLOS AUGUSTO DE LIMA GOUVEA.

06/09/2021 - 17:48:13 Sistema Motivo: Após pedido de reconsideração da Empresa Anjos e Anjos, a administração após reanalise dos
documentos decide por habilitar a empresa, conforme parecer juridico anexo aos processo, revendo assim
todos os atos anteriores.

06/09/2021 - 17:48:30 Sistema O item 0100 teve a homologação revertida por CARLOS AUGUSTO DE LIMA GOUVEA.

06/09/2021 - 17:48:30 Sistema Motivo: Após pedido de reconsideração da Empresa Anjos e Anjos, a administração após reanalise dos
documentos decide por habilitar a empresa, conforme parecer juridico anexo aos processo, revendo assim
todos os atos anteriores.

06/09/2021 - 17:48:50 Sistema O item 0106 teve a homologação revertida por CARLOS AUGUSTO DE LIMA GOUVEA.
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06/09/2021 - 17:48:50 Sistema Motivo: Após pedido de reconsideração da Empresa Anjos e Anjos, a administração após reanalise dos
documentos decide por habilitar a empresa, conforme parecer juridico anexo aos processo, revendo assim
todos os atos anteriores.

06/09/2021 - 17:49:05 Sistema O item 0112 teve a homologação revertida por CARLOS AUGUSTO DE LIMA GOUVEA.

06/09/2021 - 17:49:05 Sistema Motivo: Após pedido de reconsideração da Empresa Anjos e Anjos, a administração após reanalise dos
documentos decide por habilitar a empresa, conforme parecer juridico anexo aos processo, revendo assim
todos os atos anteriores.

06/09/2021 - 17:49:14 Sistema O item 0113 teve a homologação revertida por CARLOS AUGUSTO DE LIMA GOUVEA.

06/09/2021 - 17:49:14 Sistema Motivo: Após pedido de reconsideração da Empresa Anjos e Anjos, a administração após reanalise dos
documentos decide por habilitar a empresa, conforme parecer juridico anexo aos processo, revendo assim
todos os atos anteriores.

06/09/2021 - 17:49:25 Sistema O item 0114 teve a homologação revertida por CARLOS AUGUSTO DE LIMA GOUVEA.

06/09/2021 - 17:49:25 Sistema Motivo: Após pedido de reconsideração da Empresa Anjos e Anjos, a administração após reanalise dos
documentos decide por habilitar a empresa, conforme parecer juridico anexo aos processo, revendo assim
todos os atos anteriores.

06/09/2021 - 17:49:35 Sistema O item 0115 teve a homologação revertida por CARLOS AUGUSTO DE LIMA GOUVEA.

06/09/2021 - 17:49:35 Sistema Motivo: Após pedido de reconsideração da Empresa Anjos e Anjos, a administração após reanalise dos
documentos decide por habilitar a empresa, conforme parecer juridico anexo aos processo, revendo assim
todos os atos anteriores.

06/09/2021 - 17:50:57 Sistema O item 0115 teve a adjudicação revertida por CARLOS AUGUSTO DE LIMA GOUVEA.

06/09/2021 - 17:50:57 Sistema Motivo: Após pedido de reconsideração da Empresa Anjos e Anjos, a administração após reanalise dos
documentos decide por habilitar a empresa, conforme parecer juridico anexo aos processo, revendo assim
todos os atos anteriores.

06/09/2021 - 17:51:07 Sistema O item 0114 teve a adjudicação revertida por CARLOS AUGUSTO DE LIMA GOUVEA.

06/09/2021 - 17:51:07 Sistema Motivo: Após pedido de reconsideração da Empresa Anjos e Anjos, a administração após reanalise dos
documentos decide por habilitar a empresa, conforme parecer juridico anexo aos processo, revendo assim
todos os atos anteriores.

06/09/2021 - 17:51:15 Sistema O item 0113 teve a adjudicação revertida por CARLOS AUGUSTO DE LIMA GOUVEA.

06/09/2021 - 17:51:15 Sistema Motivo: Após pedido de reconsideração da Empresa Anjos e Anjos, a administração após reanalise dos
documentos decide por habilitar a empresa, conforme parecer juridico anexo aos processo, revendo assim
todos os atos anteriores.

06/09/2021 - 17:51:26 Sistema O item 0112 teve a adjudicação revertida por CARLOS AUGUSTO DE LIMA GOUVEA.

06/09/2021 - 17:51:26 Sistema Motivo: Após pedido de reconsideração da Empresa Anjos e Anjos, a administração após reanalise dos
documentos decide por habilitar a empresa, conforme parecer juridico anexo aos processo, revendo assim
todos os atos anteriores.

06/09/2021 - 17:51:47 Sistema O item 0106 teve a adjudicação revertida por CARLOS AUGUSTO DE LIMA GOUVEA.

06/09/2021 - 17:51:47 Sistema Motivo: Após pedido de reconsideração da Empresa Anjos e Anjos, a administração após reanalise dos
documentos decide por habilitar a empresa, conforme parecer juridico anexo aos processo, revendo assim
todos os atos anteriores.

06/09/2021 - 17:52:24 Sistema O item 0100 teve a adjudicação revertida por CARLOS AUGUSTO DE LIMA GOUVEA.

06/09/2021 - 17:52:24 Sistema Motivo: Após pedido de reconsideração da Empresa Anjos e Anjos, a administração após reanalise dos
documentos decide por habilitar a empresa, conforme parecer juridico anexo aos processo, revendo assim
todos os atos anteriores.

06/09/2021 - 17:52:32 Sistema O item 0097 teve a adjudicação revertida por CARLOS AUGUSTO DE LIMA GOUVEA.

06/09/2021 - 17:52:32 Sistema Motivo: Após pedido de reconsideração da Empresa Anjos e Anjos, a administração após reanalise dos
documentos decide por habilitar a empresa, conforme parecer juridico anexo aos processo, revendo assim
todos os atos anteriores.

06/09/2021 - 17:52:43 Sistema O item 0096 teve a adjudicação revertida por CARLOS AUGUSTO DE LIMA GOUVEA.

06/09/2021 - 17:52:43 Sistema Motivo: Após pedido de reconsideração da Empresa Anjos e Anjos, a administração após reanalise dos
documentos decide por habilitar a empresa, conforme parecer juridico anexo aos processo, revendo assim
todos os atos anteriores.

06/09/2021 - 17:52:52 Sistema O item 0095 teve a adjudicação revertida por CARLOS AUGUSTO DE LIMA GOUVEA.

06/09/2021 - 17:52:52 Sistema Motivo: Após pedido de reconsideração da Empresa Anjos e Anjos, a administração após reanalise dos
documentos decide por habilitar a empresa, conforme parecer juridico anexo aos processo, revendo assim
todos os atos anteriores.

06/09/2021 - 17:53:10 Sistema O item 0094 teve a adjudicação revertida por CARLOS AUGUSTO DE LIMA GOUVEA.

06/09/2021 - 17:53:10 Sistema Motivo: Após pedido de reconsideração da Empresa Anjos e Anjos, a administração após reanalise dos
documentos decide por habilitar a empresa, conforme parecer juridico anexo aos processo, revendo assim
todos os atos anteriores.

06/09/2021 - 17:53:30 Sistema O item 0090 teve a adjudicação revertida por CARLOS AUGUSTO DE LIMA GOUVEA.

06/09/2021 - 17:53:30 Sistema Motivo: Após pedido de reconsideração da Empresa Anjos e Anjos, a administração após reanalise dos
documentos decide por habilitar a empresa, conforme parecer juridico anexo aos processo, revendo assim
todos os atos anteriores.

06/09/2021 - 17:53:39 Sistema O item 0089 teve a adjudicação revertida por CARLOS AUGUSTO DE LIMA GOUVEA.

06/09/2021 - 17:53:39 Sistema Motivo: Após pedido de reconsideração da Empresa Anjos e Anjos, a administração após reanalise dos
documentos decide por habilitar a empresa, conforme parecer juridico anexo aos processo, revendo assim
todos os atos anteriores.

06/09/2021 - 17:53:48 Sistema O item 0086 teve a adjudicação revertida por CARLOS AUGUSTO DE LIMA GOUVEA.

06/09/2021 - 17:53:48 Sistema Motivo: Após pedido de reconsideração da Empresa Anjos e Anjos, a administração após reanalise dos
documentos decide por habilitar a empresa, conforme parecer juridico anexo aos processo, revendo assim
todos os atos anteriores.

06/09/2021 - 17:56:28 Sistema O item 0080 teve a adjudicação revertida por CARLOS AUGUSTO DE LIMA GOUVEA.
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06/09/2021 - 17:56:28 Sistema Motivo: Após pedido de reconsideração da Empresa Anjos e Anjos, a administração após reanalise dos
documentos decide por habilitar a empresa, conforme parecer juridico anexo aos processo, revendo assim
todos os atos anteriores.

06/09/2021 - 17:56:39 Sistema O item 0077 teve a adjudicação revertida por CARLOS AUGUSTO DE LIMA GOUVEA.

06/09/2021 - 17:56:39 Sistema Motivo: Após pedido de reconsideração da Empresa Anjos e Anjos, a administração após reanalise dos
documentos decide por habilitar a empresa, conforme parecer juridico anexo aos processo, revendo assim
todos os atos anteriores.

06/09/2021 - 17:56:49 Sistema O item 0076 teve a adjudicação revertida por CARLOS AUGUSTO DE LIMA GOUVEA.

06/09/2021 - 17:56:49 Sistema Motivo: Após pedido de reconsideração da Empresa Anjos e Anjos, a administração após reanalise dos
documentos decide por habilitar a empresa, conforme parecer juridico anexo aos processo, revendo assim
todos os atos anteriores.

06/09/2021 - 17:56:59 Sistema O item 0074 teve a adjudicação revertida por CARLOS AUGUSTO DE LIMA GOUVEA.

06/09/2021 - 17:56:59 Sistema Motivo: Após pedido de reconsideração da Empresa Anjos e Anjos, a administração após reanalise dos
documentos decide por habilitar a empresa, conforme parecer juridico anexo aos processo, revendo assim
todos os atos anteriores.

06/09/2021 - 17:57:21 Sistema O item 0070 teve a adjudicação revertida por CARLOS AUGUSTO DE LIMA GOUVEA.

06/09/2021 - 17:57:21 Sistema Motivo: Após pedido de reconsideração da Empresa Anjos e Anjos, a administração após reanalise dos
documentos decide por habilitar a empresa, conforme parecer juridico anexo aos processo, revendo assim
todos os atos anteriores.

06/09/2021 - 17:57:30 Sistema O item 0069 teve a adjudicação revertida por CARLOS AUGUSTO DE LIMA GOUVEA.

06/09/2021 - 17:57:30 Sistema Motivo: Após pedido de reconsideração da Empresa Anjos e Anjos, a administração após reanalise dos
documentos decide por habilitar a empresa, conforme parecer juridico anexo aos processo, revendo assim
todos os atos anteriores.

06/09/2021 - 17:57:39 Sistema O item 0068 teve a adjudicação revertida por CARLOS AUGUSTO DE LIMA GOUVEA.

06/09/2021 - 17:57:39 Sistema Motivo: Após pedido de reconsideração da Empresa Anjos e Anjos, a administração após reanalise dos
documentos decide por habilitar a empresa, conforme parecer juridico anexo aos processo, revendo assim
todos os atos anteriores.

06/09/2021 - 17:57:47 Sistema O item 0067 teve a adjudicação revertida por CARLOS AUGUSTO DE LIMA GOUVEA.

06/09/2021 - 17:57:47 Sistema Motivo: Após pedido de reconsideração da Empresa Anjos e Anjos, a administração após reanalise dos
documentos decide por habilitar a empresa, conforme parecer juridico anexo aos processo, revendo assim
todos os atos anteriores.

06/09/2021 - 17:58:00 Sistema O item 0065 teve a adjudicação revertida por CARLOS AUGUSTO DE LIMA GOUVEA.

06/09/2021 - 17:58:00 Sistema Motivo: Após pedido de reconsideração da Empresa Anjos e Anjos, a administração após reanalise dos
documentos decide por habilitar a empresa, conforme parecer juridico anexo aos processo, revendo assim
todos os atos anteriores.

06/09/2021 - 17:58:10 Sistema O item 0063 teve a adjudicação revertida por CARLOS AUGUSTO DE LIMA GOUVEA.

06/09/2021 - 17:58:10 Sistema Motivo: Após pedido de reconsideração da Empresa Anjos e Anjos, a administração após reanalise dos
documentos decide por habilitar a empresa, conforme parecer juridico anexo aos processo, revendo assim
todos os atos anteriores.

06/09/2021 - 17:58:25 Sistema O item 0059 teve a adjudicação revertida por CARLOS AUGUSTO DE LIMA GOUVEA.

06/09/2021 - 17:58:25 Sistema Motivo: Após pedido de reconsideração da Empresa Anjos e Anjos, a administração após reanalise dos
documentos decide por habilitar a empresa, conforme parecer juridico anexo aos processo, revendo assim
todos os atos anteriores.

06/09/2021 - 17:58:35 Sistema O item 0058 teve a adjudicação revertida por CARLOS AUGUSTO DE LIMA GOUVEA.

06/09/2021 - 17:58:35 Sistema Motivo: Após pedido de reconsideração da Empresa Anjos e Anjos, a administração após reanalise dos
documentos decide por habilitar a empresa, conforme parecer juridico anexo aos processo, revendo assim
todos os atos anteriores.

06/09/2021 - 17:58:44 Sistema O item 0057 teve a adjudicação revertida por CARLOS AUGUSTO DE LIMA GOUVEA.

06/09/2021 - 17:58:44 Sistema Motivo: Após pedido de reconsideração da Empresa Anjos e Anjos, a administração após reanalise dos
documentos decide por habilitar a empresa, conforme parecer juridico anexo aos processo, revendo assim
todos os atos anteriores.

06/09/2021 - 17:58:53 Sistema O item 0053 teve a adjudicação revertida por CARLOS AUGUSTO DE LIMA GOUVEA.

06/09/2021 - 17:58:53 Sistema Motivo: Após pedido de reconsideração da Empresa Anjos e Anjos, a administração após reanalise dos
documentos decide por habilitar a empresa, conforme parecer juridico anexo aos processo, revendo assim
todos os atos anteriores.

06/09/2021 - 17:59:02 Sistema O item 0052 teve a adjudicação revertida por CARLOS AUGUSTO DE LIMA GOUVEA.

06/09/2021 - 17:59:02 Sistema Motivo: Após pedido de reconsideração da Empresa Anjos e Anjos, a administração após reanalise dos
documentos decide por habilitar a empresa, conforme parecer juridico anexo aos processo, revendo assim
todos os atos anteriores.

06/09/2021 - 17:59:19 Sistema O item 0048 teve a adjudicação revertida por CARLOS AUGUSTO DE LIMA GOUVEA.

06/09/2021 - 17:59:19 Sistema Motivo: Após pedido de reconsideração da Empresa Anjos e Anjos, a administração após reanalise dos
documentos decide por habilitar a empresa, conforme parecer juridico anexo aos processo, revendo assim
todos os atos anteriores.

06/09/2021 - 17:59:35 Sistema O item 0046 teve a adjudicação revertida por CARLOS AUGUSTO DE LIMA GOUVEA.

06/09/2021 - 17:59:35 Sistema Motivo: Após pedido de reconsideração da Empresa Anjos e Anjos, a administração após reanalise dos
documentos decide por habilitar a empresa, conforme parecer juridico anexo aos processo, revendo assim
todos os atos anteriores.

06/09/2021 - 17:59:46 Sistema O item 0042 teve a adjudicação revertida por CARLOS AUGUSTO DE LIMA GOUVEA.

06/09/2021 - 17:59:46 Sistema Motivo: Após pedido de reconsideração da Empresa Anjos e Anjos, a administração após reanalise dos
documentos decide por habilitar a empresa, conforme parecer juridico anexo aos processo, revendo assim
todos os atos anteriores.

06/09/2021 - 17:59:55 Sistema O item 0045 teve a adjudicação revertida por CARLOS AUGUSTO DE LIMA GOUVEA.
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06/09/2021 - 17:59:55 Sistema Motivo: Após pedido de reconsideração da Empresa Anjos e Anjos, a administração após reanalise dos
documentos decide por habilitar a empresa, conforme parecer juridico anexo aos processo, revendo assim
todos os atos anteriores.

06/09/2021 - 18:00:16 Sistema O item 0041 teve a adjudicação revertida por CARLOS AUGUSTO DE LIMA GOUVEA.

06/09/2021 - 18:00:16 Sistema Motivo: Após pedido de reconsideração da Empresa Anjos e Anjos, a administração após reanalise dos
documentos decide por habilitar a empresa, conforme parecer juridico anexo aos processo, revendo assim
todos os atos anteriores.

06/09/2021 - 18:00:34 Sistema O item 0040 teve a adjudicação revertida por CARLOS AUGUSTO DE LIMA GOUVEA.

06/09/2021 - 18:00:34 Sistema Motivo: Após pedido de reconsideração da Empresa Anjos e Anjos, a administração após reanalise dos
documentos decide por habilitar a empresa, conforme parecer juridico anexo aos processo, revendo assim
todos os atos anteriores.

06/09/2021 - 18:00:46 Sistema O item 0039 teve a adjudicação revertida por CARLOS AUGUSTO DE LIMA GOUVEA.

06/09/2021 - 18:00:46 Sistema Motivo: Após pedido de reconsideração da Empresa Anjos e Anjos, a administração após reanalise dos
documentos decide por habilitar a empresa, conforme parecer juridico anexo aos processo, revendo assim
todos os atos anteriores.

06/09/2021 - 18:01:01 Sistema O item 0038 teve a adjudicação revertida por CARLOS AUGUSTO DE LIMA GOUVEA.

06/09/2021 - 18:01:01 Sistema Motivo: Após pedido de reconsideração da Empresa Anjos e Anjos, a administração após reanalise dos
documentos decide por habilitar a empresa, conforme parecer juridico anexo aos processo, revendo assim
todos os atos anteriores.

06/09/2021 - 18:01:10 Sistema O item 0035 teve a adjudicação revertida por CARLOS AUGUSTO DE LIMA GOUVEA.

06/09/2021 - 18:01:10 Sistema Motivo: Após pedido de reconsideração da Empresa Anjos e Anjos, a administração após reanalise dos
documentos decide por habilitar a empresa, conforme parecer juridico anexo aos processo, revendo assim
todos os atos anteriores.

06/09/2021 - 18:01:19 Sistema O item 0034 teve a adjudicação revertida por CARLOS AUGUSTO DE LIMA GOUVEA.

06/09/2021 - 18:01:19 Sistema Motivo: Após pedido de reconsideração da Empresa Anjos e Anjos, a administração após reanalise dos
documentos decide por habilitar a empresa, conforme parecer juridico anexo aos processo, revendo assim
todos os atos anteriores.

06/09/2021 - 18:01:27 Sistema O item 0033 teve a adjudicação revertida por CARLOS AUGUSTO DE LIMA GOUVEA.

06/09/2021 - 18:01:27 Sistema Motivo: Após pedido de reconsideração da Empresa Anjos e Anjos, a administração após reanalise dos
documentos decide por habilitar a empresa, conforme parecer juridico anexo aos processo, revendo assim
todos os atos anteriores.

06/09/2021 - 18:01:36 Sistema O item 0032 teve a adjudicação revertida por CARLOS AUGUSTO DE LIMA GOUVEA.

06/09/2021 - 18:01:36 Sistema Motivo: Após pedido de reconsideração da Empresa Anjos e Anjos, a administração após reanalise dos
documentos decide por habilitar a empresa, conforme parecer juridico anexo aos processo, revendo assim
todos os atos anteriores.

06/09/2021 - 18:18:06 Sistema O item 0029 teve a adjudicação revertida por CARLOS AUGUSTO DE LIMA GOUVEA.

06/09/2021 - 18:18:06 Sistema Motivo: Após pedido de reconsideração da Empresa Anjos e Anjos, a administração após reanalise dos
documentos decide por habilitar a empresa, conforme parecer juridico anexo aos processo, revendo assim
todos os atos anteriores.

06/09/2021 - 18:18:19 Sistema O item 0028 teve a adjudicação revertida por CARLOS AUGUSTO DE LIMA GOUVEA.

06/09/2021 - 18:18:19 Sistema Motivo: Após pedido de reconsideração da Empresa Anjos e Anjos, a administração após reanalise dos
documentos decide por habilitar a empresa, conforme parecer juridico anexo aos processo, revendo assim
todos os atos anteriores.

06/09/2021 - 18:18:31 Sistema O item 0027 teve a adjudicação revertida por CARLOS AUGUSTO DE LIMA GOUVEA.

06/09/2021 - 18:18:31 Sistema Motivo: Após pedido de reconsideração da Empresa Anjos e Anjos, a administração após reanalise dos
documentos decide por habilitar a empresa, conforme parecer juridico anexo aos processo, revendo assim
todos os atos anteriores.

06/09/2021 - 18:18:49 Sistema O item 0020 teve a adjudicação revertida por CARLOS AUGUSTO DE LIMA GOUVEA.

06/09/2021 - 18:18:49 Sistema Motivo: Após pedido de reconsideração da Empresa Anjos e Anjos, a administração após reanalise dos
documentos decide por habilitar a empresa, conforme parecer juridico anexo aos processo, revendo assim
todos os atos anteriores.

06/09/2021 - 18:19:00 Sistema O item 0014 teve a adjudicação revertida por CARLOS AUGUSTO DE LIMA GOUVEA.

06/09/2021 - 18:19:00 Sistema Motivo: Após pedido de reconsideração da Empresa Anjos e Anjos, a administração após reanalise dos
documentos decide por habilitar a empresa, conforme parecer juridico anexo aos processo, revendo assim
todos os atos anteriores.

06/09/2021 - 18:19:11 Sistema O item 0013 teve a adjudicação revertida por CARLOS AUGUSTO DE LIMA GOUVEA.

06/09/2021 - 18:19:11 Sistema Motivo: Após pedido de reconsideração da Empresa Anjos e Anjos, a administração após reanalise dos
documentos decide por habilitar a empresa, conforme parecer juridico anexo aos processo, revendo assim
todos os atos anteriores.

06/09/2021 - 18:19:20 Sistema O item 0012 teve a adjudicação revertida por CARLOS AUGUSTO DE LIMA GOUVEA.

06/09/2021 - 18:19:20 Sistema Motivo: Após pedido de reconsideração da Empresa Anjos e Anjos, a administração após reanalise dos
documentos decide por habilitar a empresa, conforme parecer juridico anexo aos processo, revendo assim
todos os atos anteriores.

06/09/2021 - 18:19:38 Sistema O item 0001 teve a adjudicação revertida por CARLOS AUGUSTO DE LIMA GOUVEA.

06/09/2021 - 18:19:38 Sistema Motivo: Após pedido de reconsideração da Empresa Anjos e Anjos, a administração após reanalise dos
documentos decide por habilitar a empresa, conforme parecer juridico anexo aos processo, revendo assim
todos os atos anteriores.

06/09/2021 - 18:20:09 Sistema O fornecedor ANJOS ANJOS LTDA - EPP foi reabilitado pelo pregoeiro para o item 0001.

06/09/2021 - 18:20:09 Sistema Motivo: Após pedido de reconsideração da Empresa Anjos e Anjos, a administração após reanalise dos
documentos decide por habilitar a empresa, conforme parecer juridico anexo aos processo, revendo assim
todos os atos anteriores.

06/09/2021 - 18:21:01 Sistema O item 0001 foi adjudicado por CARLOS AUGUSTO DE LIMA GOUVEA.

06/09/2021 - 18:21:35 Sistema O fornecedor ANJOS ANJOS LTDA - EPP foi reabilitado pelo pregoeiro para o item 0012.
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06/09/2021 - 18:21:35 Sistema Motivo: Após pedido de reconsideração da Empresa Anjos e Anjos, a administração após reanalise dos
documentos decide por habilitar a empresa, conforme parecer juridico anexo aos processo, revendo assim
todos os atos anteriores.

06/09/2021 - 18:21:35 Sistema O item 0012 tem como novo arrematante ANJOS ANJOS LTDA - EPP com valor unitário de R$ 786,87.

06/09/2021 - 18:21:42 Sistema O item 0012 foi adjudicado por CARLOS AUGUSTO DE LIMA GOUVEA.

06/09/2021 - 18:21:54 Sistema O fornecedor ANJOS ANJOS LTDA - EPP foi reabilitado pelo pregoeiro para o item 0013.

06/09/2021 - 18:21:54 Sistema Motivo: Após pedido de reconsideração da Empresa Anjos e Anjos, a administração após reanalise dos
documentos decide por habilitar a empresa, conforme parecer juridico anexo aos processo, revendo assim
todos os atos anteriores.

06/09/2021 - 18:21:54 Sistema O item 0013 tem como novo arrematante ANJOS ANJOS LTDA - EPP com valor unitário de R$ 759,55.

06/09/2021 - 18:22:02 Sistema O item 0013 foi adjudicado por CARLOS AUGUSTO DE LIMA GOUVEA.

06/09/2021 - 18:22:15 Sistema O fornecedor ANJOS ANJOS LTDA - EPP foi reabilitado pelo pregoeiro para o item 0014.

06/09/2021 - 18:22:15 Sistema Motivo: Após pedido de reconsideração da Empresa Anjos e Anjos, a administração após reanalise dos
documentos decide por habilitar a empresa, conforme parecer juridico anexo aos processo, revendo assim
todos os atos anteriores.

06/09/2021 - 18:22:15 Sistema O item 0014 tem como novo arrematante ANJOS ANJOS LTDA - EPP com valor unitário de R$ 1.602,62.

06/09/2021 - 18:22:23 Sistema O item 0014 foi adjudicado por CARLOS AUGUSTO DE LIMA GOUVEA.

06/09/2021 - 18:22:38 Sistema O fornecedor ANJOS ANJOS LTDA - EPP foi reabilitado pelo pregoeiro para o item 0020.

06/09/2021 - 18:22:38 Sistema Motivo: Após pedido de reconsideração da Empresa Anjos e Anjos, a administração após reanalise dos
documentos decide por habilitar a empresa, conforme parecer juridico anexo aos processo, revendo assim
todos os atos anteriores.

06/09/2021 - 18:22:38 Sistema O item 0020 tem como novo arrematante ANJOS ANJOS LTDA - EPP com valor unitário de R$ 1.660,84.

06/09/2021 - 18:22:51 Sistema O item 0020 foi adjudicado por CARLOS AUGUSTO DE LIMA GOUVEA.

06/09/2021 - 18:23:10 Sistema O fornecedor ANJOS ANJOS LTDA - EPP foi reabilitado pelo pregoeiro para o item 0027.

06/09/2021 - 18:23:10 Sistema Motivo: Após pedido de reconsideração da Empresa Anjos e Anjos, a administração após reanalise dos
documentos decide por habilitar a empresa, conforme parecer juridico anexo aos processo, revendo assim
todos os atos anteriores.

06/09/2021 - 18:23:10 Sistema O item 0027 tem como novo arrematante ANJOS ANJOS LTDA - EPP com valor unitário de R$ 428,36.

06/09/2021 - 18:23:18 Sistema O item 0027 foi adjudicado por CARLOS AUGUSTO DE LIMA GOUVEA.

06/09/2021 - 18:23:40 Sistema O fornecedor ANJOS ANJOS LTDA - EPP foi reabilitado pelo pregoeiro para o item 0028.

06/09/2021 - 18:23:40 Sistema Motivo: Após pedido de reconsideração da Empresa Anjos e Anjos, a administração após reanalise dos
documentos decide por habilitar a empresa, conforme parecer juridico anexo aos processo, revendo assim
todos os atos anteriores.

06/09/2021 - 18:23:40 Sistema O item 0028 tem como novo arrematante ANJOS ANJOS LTDA - EPP com valor unitário de R$ 3.276,46.

06/09/2021 - 18:23:54 Sistema O item 0028 foi adjudicado por CARLOS AUGUSTO DE LIMA GOUVEA.

06/09/2021 - 18:24:07 Sistema O fornecedor ANJOS ANJOS LTDA - EPP foi reabilitado pelo pregoeiro para o item 0029.

06/09/2021 - 18:24:07 Sistema Motivo: Após pedido de reconsideração da Empresa Anjos e Anjos, a administração após reanalise dos
documentos decide por habilitar a empresa, conforme parecer juridico anexo aos processo, revendo assim
todos os atos anteriores.

06/09/2021 - 18:24:07 Sistema O item 0029 tem como novo arrematante ANJOS ANJOS LTDA - EPP com valor unitário de R$ 268,29.

06/09/2021 - 18:24:17 Sistema O item 0029 foi adjudicado por CARLOS AUGUSTO DE LIMA GOUVEA.

06/09/2021 - 18:25:01 Sistema O fornecedor ANJOS ANJOS LTDA - EPP foi reabilitado pelo pregoeiro para o item 0032.

06/09/2021 - 18:25:01 Sistema Motivo: Após pedido de reconsideração da Empresa Anjos e Anjos, a administração após reanalise dos
documentos decide por habilitar a empresa, conforme parecer juridico anexo aos processo, revendo assim
todos os atos anteriores.

06/09/2021 - 18:25:01 Sistema O item 0032 tem como novo arrematante ANJOS ANJOS LTDA - EPP com valor unitário de R$ 787,73.

06/09/2021 - 18:25:15 Sistema O item 0032 foi adjudicado por CARLOS AUGUSTO DE LIMA GOUVEA.

06/09/2021 - 18:25:27 Sistema O fornecedor ANJOS ANJOS LTDA - EPP foi reabilitado pelo pregoeiro para o item 0033.

06/09/2021 - 18:25:27 Sistema Motivo: Após pedido de reconsideração da Empresa Anjos e Anjos, a administração após reanalise dos
documentos decide por habilitar a empresa, conforme parecer juridico anexo aos processo, revendo assim
todos os atos anteriores.

06/09/2021 - 18:25:27 Sistema O item 0033 tem como novo arrematante ANJOS ANJOS LTDA - EPP com valor unitário de R$ 676,48.

06/09/2021 - 18:25:38 Sistema O fornecedor ANJOS ANJOS LTDA - EPP foi reabilitado pelo pregoeiro para o item 0034.

06/09/2021 - 18:25:38 Sistema Motivo: Após pedido de reconsideração da Empresa Anjos e Anjos, a administração após reanalise dos
documentos decide por habilitar a empresa, conforme parecer juridico anexo aos processo, revendo assim
todos os atos anteriores.

06/09/2021 - 18:25:38 Sistema O item 0034 tem como novo arrematante ANJOS ANJOS LTDA - EPP com valor unitário de R$ 1.739,46.

06/09/2021 - 18:25:52 Sistema O fornecedor ANJOS ANJOS LTDA - EPP foi reabilitado pelo pregoeiro para o item 0035.

06/09/2021 - 18:25:52 Sistema Motivo: Após pedido de reconsideração da Empresa Anjos e Anjos, a administração após reanalise dos
documentos decide por habilitar a empresa, conforme parecer juridico anexo aos processo, revendo assim
todos os atos anteriores.

06/09/2021 - 18:25:52 Sistema O item 0035 tem como novo arrematante ANJOS ANJOS LTDA - EPP com valor unitário de R$ 1.475,92.

06/09/2021 - 18:26:09 Sistema O fornecedor ANJOS ANJOS LTDA - EPP foi reabilitado pelo pregoeiro para o item 0038.

06/09/2021 - 18:26:09 Sistema Motivo: Após pedido de reconsideração da Empresa Anjos e Anjos, a administração após reanalise dos
documentos decide por habilitar a empresa, conforme parecer juridico anexo aos processo, revendo assim
todos os atos anteriores.

06/09/2021 - 18:26:09 Sistema O item 0038 tem como novo arrematante ANJOS ANJOS LTDA - EPP com valor unitário de R$ 727,10.

06/09/2021 - 18:26:38 Sistema O fornecedor ANJOS ANJOS LTDA - EPP foi reabilitado pelo pregoeiro para o item 0039.
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06/09/2021 - 18:26:38 Sistema Motivo: Após pedido de reconsideração da Empresa Anjos e Anjos, a administração após reanalise dos
documentos decide por habilitar a empresa, conforme parecer juridico anexo aos processo, revendo assim
todos os atos anteriores.

06/09/2021 - 18:26:38 Sistema O item 0039 tem como novo arrematante ANJOS ANJOS LTDA - EPP com valor unitário de R$ 3.418,79.

06/09/2021 - 18:26:53 Sistema O fornecedor ANJOS ANJOS LTDA - EPP foi reabilitado pelo pregoeiro para o item 0040.

06/09/2021 - 18:26:53 Sistema Motivo: Após pedido de reconsideração da Empresa Anjos e Anjos, a administração após reanalise dos
documentos decide por habilitar a empresa, conforme parecer juridico anexo aos processo, revendo assim
todos os atos anteriores.

06/09/2021 - 18:26:53 Sistema O item 0040 tem como novo arrematante ANJOS ANJOS LTDA - EPP com valor unitário de R$ 1.491,48.

06/09/2021 - 18:27:15 Sistema O fornecedor ANJOS ANJOS LTDA - EPP foi reabilitado pelo pregoeiro para o item 0041.

06/09/2021 - 18:27:15 Sistema Motivo: Após pedido de reconsideração da Empresa Anjos e Anjos, a administração após reanalise dos
documentos decide por habilitar a empresa, conforme parecer juridico anexo aos processo, revendo assim
todos os atos anteriores.

06/09/2021 - 18:27:15 Sistema O item 0041 tem como novo arrematante ANJOS ANJOS LTDA - EPP com valor unitário de R$ 2.991,96.

06/09/2021 - 18:27:28 Sistema O fornecedor ANJOS ANJOS LTDA - EPP foi reabilitado pelo pregoeiro para o item 0042.

06/09/2021 - 18:27:28 Sistema Motivo: Após pedido de reconsideração da Empresa Anjos e Anjos, a administração após reanalise dos
documentos decide por habilitar a empresa, conforme parecer juridico anexo aos processo, revendo assim
todos os atos anteriores.

06/09/2021 - 18:27:28 Sistema O item 0042 tem como novo arrematante ANJOS ANJOS LTDA - EPP com valor unitário de R$ 587,96.

06/09/2021 - 18:27:40 Sistema O fornecedor ANJOS ANJOS LTDA - EPP foi reabilitado pelo pregoeiro para o item 0045.

06/09/2021 - 18:27:40 Sistema Motivo: Após pedido de reconsideração da Empresa Anjos e Anjos, a administração após reanalise dos
documentos decide por habilitar a empresa, conforme parecer juridico anexo aos processo, revendo assim
todos os atos anteriores.

06/09/2021 - 18:27:40 Sistema O item 0045 tem como novo arrematante ANJOS ANJOS LTDA - EPP com valor unitário de R$ 1.365,39.

06/09/2021 - 18:27:55 Sistema O fornecedor ANJOS ANJOS LTDA - EPP foi reabilitado pelo pregoeiro para o item 0046.

06/09/2021 - 18:27:55 Sistema Motivo: Após pedido de reconsideração da Empresa Anjos e Anjos, a administração após reanalise dos
documentos decide por habilitar a empresa, conforme parecer juridico anexo aos processo, revendo assim
todos os atos anteriores.

06/09/2021 - 18:27:55 Sistema O item 0046 tem como novo arrematante ANJOS ANJOS LTDA - EPP com valor unitário de R$ 2.324,58.

06/09/2021 - 18:28:09 Sistema O fornecedor ANJOS ANJOS LTDA - EPP foi reabilitado pelo pregoeiro para o item 0048.

06/09/2021 - 18:28:09 Sistema Motivo: Após pedido de reconsideração da Empresa Anjos e Anjos, a administração após reanalise dos
documentos decide por habilitar a empresa, conforme parecer juridico anexo aos processo, revendo assim
todos os atos anteriores.

06/09/2021 - 18:28:09 Sistema O item 0048 tem como novo arrematante ANJOS ANJOS LTDA - EPP com valor unitário de R$ 1.169,18.

06/09/2021 - 18:28:27 Sistema O fornecedor ANJOS ANJOS LTDA - EPP foi reabilitado pelo pregoeiro para o item 0052.

06/09/2021 - 18:28:27 Sistema Motivo: Após pedido de reconsideração da Empresa Anjos e Anjos, a administração após reanalise dos
documentos decide por habilitar a empresa, conforme parecer juridico anexo aos processo, revendo assim
todos os atos anteriores.

06/09/2021 - 18:28:27 Sistema O item 0052 tem como novo arrematante ANJOS ANJOS LTDA - EPP com valor unitário de R$ 625,27.

06/09/2021 - 18:28:41 Sistema O fornecedor ANJOS ANJOS LTDA - EPP foi reabilitado pelo pregoeiro para o item 0053.

06/09/2021 - 18:28:41 Sistema Motivo: Após pedido de reconsideração da Empresa Anjos e Anjos, a administração após reanalise dos
documentos decide por habilitar a empresa, conforme parecer juridico anexo aos processo, revendo assim
todos os atos anteriores.

06/09/2021 - 18:28:41 Sistema O item 0053 tem como novo arrematante ANJOS ANJOS LTDA - EPP com valor unitário de R$ 4.791,56.

06/09/2021 - 18:28:56 Sistema O fornecedor ANJOS ANJOS LTDA - EPP foi reabilitado pelo pregoeiro para o item 0057.

06/09/2021 - 18:28:56 Sistema Motivo: Após pedido de reconsideração da Empresa Anjos e Anjos, a administração após reanalise dos
documentos decide por habilitar a empresa, conforme parecer juridico anexo aos processo, revendo assim
todos os atos anteriores.

06/09/2021 - 18:28:56 Sistema O item 0057 tem como novo arrematante ANJOS ANJOS LTDA - EPP com valor unitário de R$ 614,15.

06/09/2021 - 18:29:09 Sistema O fornecedor ANJOS ANJOS LTDA - EPP foi reabilitado pelo pregoeiro para o item 0058.

06/09/2021 - 18:29:09 Sistema Motivo: Após pedido de reconsideração da Empresa Anjos e Anjos, a administração após reanalise dos
documentos decide por habilitar a empresa, conforme parecer juridico anexo aos processo, revendo assim
todos os atos anteriores.

06/09/2021 - 18:29:09 Sistema O item 0058 tem como novo arrematante ANJOS ANJOS LTDA - EPP com valor unitário de R$ 643,51.

06/09/2021 - 18:29:23 Sistema O fornecedor ANJOS ANJOS LTDA - EPP foi reabilitado pelo pregoeiro para o item 0059.

06/09/2021 - 18:29:23 Sistema Motivo: Após pedido de reconsideração da Empresa Anjos e Anjos, a administração após reanalise dos
documentos decide por habilitar a empresa, conforme parecer juridico anexo aos processo, revendo assim
todos os atos anteriores.

06/09/2021 - 18:29:23 Sistema O item 0059 tem como novo arrematante ANJOS ANJOS LTDA - EPP com valor unitário de R$ 702,01.

06/09/2021 - 18:29:46 Sistema O fornecedor ANJOS ANJOS LTDA - EPP foi reabilitado pelo pregoeiro para o item 0063.

06/09/2021 - 18:29:46 Sistema Motivo: Após pedido de reconsideração da Empresa Anjos e Anjos, a administração após reanalise dos
documentos decide por habilitar a empresa, conforme parecer juridico anexo aos processo, revendo assim
todos os atos anteriores.

06/09/2021 - 18:29:46 Sistema O item 0063 tem como novo arrematante ANJOS ANJOS LTDA - EPP com valor unitário de R$ 67,30.

06/09/2021 - 18:30:02 Sistema O fornecedor ANJOS ANJOS LTDA - EPP foi reabilitado pelo pregoeiro para o item 0065.

06/09/2021 - 18:30:02 Sistema Motivo: Após pedido de reconsideração da Empresa Anjos e Anjos, a administração após reanalise dos
documentos decide por habilitar a empresa, conforme parecer juridico anexo aos processo, revendo assim
todos os atos anteriores.

06/09/2021 - 18:30:02 Sistema O item 0065 tem como novo arrematante ANJOS ANJOS LTDA - EPP com valor unitário de R$ 473,43.

06/09/2021 - 18:30:37 Sistema O fornecedor ANJOS ANJOS LTDA - EPP foi reabilitado pelo pregoeiro para o item 0067.
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06/09/2021 - 18:30:37 Sistema Motivo: Após pedido de reconsideração da Empresa Anjos e Anjos, a administração após reanalise dos
documentos decide por habilitar a empresa, conforme parecer juridico anexo aos processo, revendo assim
todos os atos anteriores.

06/09/2021 - 18:30:37 Sistema O item 0067 tem como novo arrematante ANJOS ANJOS LTDA - EPP com valor unitário de R$ 756,99.

06/09/2021 - 18:31:41 Sistema O fornecedor ANJOS ANJOS LTDA - EPP foi reabilitado pelo pregoeiro para o item 0068.

06/09/2021 - 18:31:41 Sistema Motivo: Após pedido de reconsideração da Empresa Anjos e Anjos, a administração após reanalise dos
documentos decide por habilitar a empresa, conforme parecer juridico anexo aos processo, revendo assim
todos os atos anteriores.

06/09/2021 - 18:31:41 Sistema O item 0068 tem como novo arrematante ANJOS ANJOS LTDA - EPP com valor unitário de R$ 488,35.

06/09/2021 - 18:32:06 Sistema O fornecedor ANJOS ANJOS LTDA - EPP foi reabilitado pelo pregoeiro para o item 0069.

06/09/2021 - 18:32:06 Sistema Motivo: Após pedido de reconsideração da Empresa Anjos e Anjos, a administração após reanalise dos
documentos decide por habilitar a empresa, conforme parecer juridico anexo aos processo, revendo assim
todos os atos anteriores.

06/09/2021 - 18:32:06 Sistema O item 0069 tem como novo arrematante ANJOS ANJOS LTDA - EPP com valor unitário de R$ 508,53.

06/09/2021 - 18:32:29 Sistema O fornecedor ANJOS ANJOS LTDA - EPP foi reabilitado pelo pregoeiro para o item 0070.

06/09/2021 - 18:32:29 Sistema Motivo: Após pedido de reconsideração da Empresa Anjos e Anjos, a administração após reanalise dos
documentos decide por habilitar a empresa, conforme parecer juridico anexo aos processo, revendo assim
todos os atos anteriores.

06/09/2021 - 18:32:29 Sistema O item 0070 tem como novo arrematante ANJOS ANJOS LTDA - EPP com valor unitário de R$ 3.348,03.

06/09/2021 - 18:32:53 Sistema O fornecedor ANJOS ANJOS LTDA - EPP foi reabilitado pelo pregoeiro para o item 0074.

06/09/2021 - 18:32:53 Sistema Motivo: Após pedido de reconsideração da Empresa Anjos e Anjos, a administração após reanalise dos
documentos decide por habilitar a empresa, conforme parecer juridico anexo aos processo, revendo assim
todos os atos anteriores.

06/09/2021 - 18:32:53 Sistema O item 0074 tem como novo arrematante ANJOS ANJOS LTDA - EPP com valor unitário de R$ 1.499,90.

06/09/2021 - 18:33:09 Sistema O fornecedor ANJOS ANJOS LTDA - EPP foi reabilitado pelo pregoeiro para o item 0076.

06/09/2021 - 18:33:09 Sistema Motivo: Após pedido de reconsideração da Empresa Anjos e Anjos, a administração após reanalise dos
documentos decide por habilitar a empresa, conforme parecer juridico anexo aos processo, revendo assim
todos os atos anteriores.

06/09/2021 - 18:33:09 Sistema O item 0076 tem como novo arrematante ANJOS ANJOS LTDA - EPP com valor unitário de R$ 2.070,82.

06/09/2021 - 18:33:27 Sistema O fornecedor ANJOS ANJOS LTDA - EPP foi reabilitado pelo pregoeiro para o item 0077.

06/09/2021 - 18:33:27 Sistema Motivo: Após pedido de reconsideração da Empresa Anjos e Anjos, a administração após reanalise dos
documentos decide por habilitar a empresa, conforme parecer juridico anexo aos processo, revendo assim
todos os atos anteriores.

06/09/2021 - 18:33:27 Sistema O item 0077 tem como novo arrematante ANJOS ANJOS LTDA - EPP com valor unitário de R$ 893,11.

06/09/2021 - 18:33:57 Sistema O fornecedor ANJOS ANJOS LTDA - EPP foi reabilitado pelo pregoeiro para o item 0080.

06/09/2021 - 18:33:57 Sistema Motivo: Após pedido de reconsideração da Empresa Anjos e Anjos, a administração após reanalise dos
documentos decide por habilitar a empresa, conforme parecer juridico anexo aos processo, revendo assim
todos os atos anteriores.

06/09/2021 - 18:33:57 Sistema O item 0080 tem como novo arrematante ANJOS ANJOS LTDA - EPP com valor unitário de R$ 486,82.

06/09/2021 - 18:34:56 Sistema O fornecedor ANJOS ANJOS LTDA - EPP foi reabilitado pelo pregoeiro para o item 0086.

06/09/2021 - 18:34:56 Sistema Motivo: Após pedido de reconsideração da Empresa Anjos e Anjos, a administração após reanalise dos
documentos decide por habilitar a empresa, conforme parecer juridico anexo aos processo, revendo assim
todos os atos anteriores.

06/09/2021 - 18:34:56 Sistema O item 0086 tem como novo arrematante ANJOS ANJOS LTDA - EPP com valor unitário de R$ 724,68.

06/09/2021 - 18:35:09 Sistema O fornecedor ANJOS ANJOS LTDA - EPP foi reabilitado pelo pregoeiro para o item 0089.

06/09/2021 - 18:35:09 Sistema Motivo: Após pedido de reconsideração da Empresa Anjos e Anjos, a administração após reanalise dos
documentos decide por habilitar a empresa, conforme parecer juridico anexo aos processo, revendo assim
todos os atos anteriores.

06/09/2021 - 18:35:09 Sistema O item 0089 tem como novo arrematante ANJOS ANJOS LTDA - EPP com valor unitário de R$ 60,00.

06/09/2021 - 18:35:22 Sistema O fornecedor ANJOS ANJOS LTDA - EPP foi reabilitado pelo pregoeiro para o item 0090.

06/09/2021 - 18:35:22 Sistema Motivo: Após pedido de reconsideração da Empresa Anjos e Anjos, a administração após reanalise dos
documentos decide por habilitar a empresa, conforme parecer juridico anexo aos processo, revendo assim
todos os atos anteriores.

06/09/2021 - 18:35:22 Sistema O item 0090 tem como novo arrematante ANJOS ANJOS LTDA - EPP com valor unitário de R$ 159,96.

06/09/2021 - 18:35:41 Sistema O fornecedor ANJOS ANJOS LTDA - EPP foi reabilitado pelo pregoeiro para o item 0094.

06/09/2021 - 18:35:41 Sistema Motivo: Após pedido de reconsideração da Empresa Anjos e Anjos, a administração após reanalise dos
documentos decide por habilitar a empresa, conforme parecer juridico anexo aos processo, revendo assim
todos os atos anteriores.

06/09/2021 - 18:35:41 Sistema O item 0094 tem como novo arrematante ANJOS ANJOS LTDA - EPP com valor unitário de R$ 38,08.

06/09/2021 - 18:35:53 Sistema O fornecedor ANJOS ANJOS LTDA - EPP foi reabilitado pelo pregoeiro para o item 0095.

06/09/2021 - 18:35:53 Sistema Motivo: Após pedido de reconsideração da Empresa Anjos e Anjos, a administração após reanalise dos
documentos decide por habilitar a empresa, conforme parecer juridico anexo aos processo, revendo assim
todos os atos anteriores.

06/09/2021 - 18:35:53 Sistema O item 0095 tem como novo arrematante ANJOS ANJOS LTDA - EPP com valor unitário de R$ 61,29.

06/09/2021 - 18:36:06 Sistema O fornecedor ANJOS ANJOS LTDA - EPP foi reabilitado pelo pregoeiro para o item 0096.

06/09/2021 - 18:36:06 Sistema Motivo: Após pedido de reconsideração da Empresa Anjos e Anjos, a administração após reanalise dos
documentos decide por habilitar a empresa, conforme parecer juridico anexo aos processo, revendo assim
todos os atos anteriores.

06/09/2021 - 18:36:06 Sistema O item 0096 tem como novo arrematante ANJOS ANJOS LTDA - EPP com valor unitário de R$ 71,41.

06/09/2021 - 18:36:19 Sistema O fornecedor ANJOS ANJOS LTDA - EPP foi reabilitado pelo pregoeiro para o item 0097.
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06/09/2021 - 18:36:19 Sistema Motivo: Após pedido de reconsideração da Empresa Anjos e Anjos, a administração após reanalise dos
documentos decide por habilitar a empresa, conforme parecer juridico anexo aos processo, revendo assim
todos os atos anteriores.

06/09/2021 - 18:36:19 Sistema O item 0097 tem como novo arrematante ANJOS ANJOS LTDA - EPP com valor unitário de R$ 35,37.

06/09/2021 - 18:36:32 Sistema O fornecedor ANJOS ANJOS LTDA - EPP foi reabilitado pelo pregoeiro para o item 0100.

06/09/2021 - 18:36:32 Sistema Motivo: Após pedido de reconsideração da Empresa Anjos e Anjos, a administração após reanalise dos
documentos decide por habilitar a empresa, conforme parecer juridico anexo aos processo, revendo assim
todos os atos anteriores.

06/09/2021 - 18:36:32 Sistema O item 0100 tem como novo arrematante ANJOS ANJOS LTDA - EPP com valor unitário de R$ 86,71.

06/09/2021 - 18:36:55 Sistema O fornecedor ANJOS ANJOS LTDA - EPP foi reabilitado pelo pregoeiro para o item 0106.

06/09/2021 - 18:36:55 Sistema Motivo: Após pedido de reconsideração da Empresa Anjos e Anjos, a administração após reanalise dos
documentos decide por habilitar a empresa, conforme parecer juridico anexo aos processo, revendo assim
todos os atos anteriores.

06/09/2021 - 18:36:55 Sistema O item 0106 tem como novo arrematante ANJOS ANJOS LTDA - EPP com valor unitário de R$ 20,00.

06/09/2021 - 18:37:15 Sistema O fornecedor ANJOS ANJOS LTDA - EPP foi reabilitado pelo pregoeiro para o item 0112.

06/09/2021 - 18:37:15 Sistema Motivo: Após pedido de reconsideração da Empresa Anjos e Anjos, a administração após reanalise dos
documentos decide por habilitar a empresa, conforme parecer juridico anexo aos processo, revendo assim
todos os atos anteriores.

06/09/2021 - 18:37:15 Sistema O item 0112 tem como novo arrematante ANJOS ANJOS LTDA - EPP com valor unitário de R$ 310,06.

06/09/2021 - 18:37:25 Sistema O fornecedor ANJOS ANJOS LTDA - EPP foi reabilitado pelo pregoeiro para o item 0113.

06/09/2021 - 18:37:25 Sistema Motivo: Após pedido de reconsideração da Empresa Anjos e Anjos, a administração após reanalise dos
documentos decide por habilitar a empresa, conforme parecer juridico anexo aos processo, revendo assim
todos os atos anteriores.

06/09/2021 - 18:37:25 Sistema O item 0113 tem como novo arrematante ANJOS ANJOS LTDA - EPP com valor unitário de R$ 254,45.

06/09/2021 - 18:37:36 Sistema O fornecedor ANJOS ANJOS LTDA - EPP foi reabilitado pelo pregoeiro para o item 0114.

06/09/2021 - 18:37:36 Sistema Motivo: Após pedido de reconsideração da Empresa Anjos e Anjos, a administração após reanalise dos
documentos decide por habilitar a empresa, conforme parecer juridico anexo aos processo, revendo assim
todos os atos anteriores.

06/09/2021 - 18:37:36 Sistema O item 0114 tem como novo arrematante ANJOS ANJOS LTDA - EPP com valor unitário de R$ 536,88.

06/09/2021 - 18:37:47 Sistema O fornecedor ANJOS ANJOS LTDA - EPP foi reabilitado pelo pregoeiro para o item 0115.

06/09/2021 - 18:37:47 Sistema Motivo: Após pedido de reconsideração da Empresa Anjos e Anjos, a administração após reanalise dos
documentos decide por habilitar a empresa, conforme parecer juridico anexo aos processo, revendo assim
todos os atos anteriores.

06/09/2021 - 18:37:47 Sistema O item 0115 tem como novo arrematante ANJOS ANJOS LTDA - EPP com valor unitário de R$ 232,70.

06/09/2021 - 18:37:55 Sistema O Item 0033 foi adjudicado por CARLOS AUGUSTO DE LIMA GOUVEA.

06/09/2021 - 18:37:55 Sistema O Item 0034 foi adjudicado por CARLOS AUGUSTO DE LIMA GOUVEA.

06/09/2021 - 18:37:55 Sistema O Item 0035 foi adjudicado por CARLOS AUGUSTO DE LIMA GOUVEA.

06/09/2021 - 18:37:55 Sistema O Item 0038 foi adjudicado por CARLOS AUGUSTO DE LIMA GOUVEA.

06/09/2021 - 18:37:55 Sistema O Item 0039 foi adjudicado por CARLOS AUGUSTO DE LIMA GOUVEA.

06/09/2021 - 18:37:55 Sistema O Item 0040 foi adjudicado por CARLOS AUGUSTO DE LIMA GOUVEA.

06/09/2021 - 18:37:55 Sistema O Item 0041 foi adjudicado por CARLOS AUGUSTO DE LIMA GOUVEA.

06/09/2021 - 18:37:55 Sistema O Item 0042 foi adjudicado por CARLOS AUGUSTO DE LIMA GOUVEA.

06/09/2021 - 18:37:55 Sistema O Item 0045 foi adjudicado por CARLOS AUGUSTO DE LIMA GOUVEA.

06/09/2021 - 18:37:55 Sistema O Item 0046 foi adjudicado por CARLOS AUGUSTO DE LIMA GOUVEA.

06/09/2021 - 18:37:55 Sistema O Item 0048 foi adjudicado por CARLOS AUGUSTO DE LIMA GOUVEA.

06/09/2021 - 18:37:55 Sistema O Item 0052 foi adjudicado por CARLOS AUGUSTO DE LIMA GOUVEA.

06/09/2021 - 18:37:55 Sistema O Item 0053 foi adjudicado por CARLOS AUGUSTO DE LIMA GOUVEA.

06/09/2021 - 18:37:55 Sistema O Item 0057 foi adjudicado por CARLOS AUGUSTO DE LIMA GOUVEA.

06/09/2021 - 18:37:55 Sistema O Item 0058 foi adjudicado por CARLOS AUGUSTO DE LIMA GOUVEA.

06/09/2021 - 18:37:55 Sistema O Item 0059 foi adjudicado por CARLOS AUGUSTO DE LIMA GOUVEA.

06/09/2021 - 18:37:55 Sistema O Item 0063 foi adjudicado por CARLOS AUGUSTO DE LIMA GOUVEA.

06/09/2021 - 18:37:55 Sistema O Item 0065 foi adjudicado por CARLOS AUGUSTO DE LIMA GOUVEA.

06/09/2021 - 18:37:55 Sistema O Item 0067 foi adjudicado por CARLOS AUGUSTO DE LIMA GOUVEA.

06/09/2021 - 18:37:55 Sistema O Item 0068 foi adjudicado por CARLOS AUGUSTO DE LIMA GOUVEA.

06/09/2021 - 18:37:55 Sistema O Item 0069 foi adjudicado por CARLOS AUGUSTO DE LIMA GOUVEA.

06/09/2021 - 18:37:55 Sistema O Item 0070 foi adjudicado por CARLOS AUGUSTO DE LIMA GOUVEA.

06/09/2021 - 18:37:55 Sistema O Item 0074 foi adjudicado por CARLOS AUGUSTO DE LIMA GOUVEA.

06/09/2021 - 18:37:55 Sistema O Item 0076 foi adjudicado por CARLOS AUGUSTO DE LIMA GOUVEA.

06/09/2021 - 18:37:55 Sistema O Item 0077 foi adjudicado por CARLOS AUGUSTO DE LIMA GOUVEA.

06/09/2021 - 18:37:55 Sistema O Item 0080 foi adjudicado por CARLOS AUGUSTO DE LIMA GOUVEA.

06/09/2021 - 18:37:55 Sistema O Item 0086 foi adjudicado por CARLOS AUGUSTO DE LIMA GOUVEA.

06/09/2021 - 18:37:55 Sistema O Item 0089 foi adjudicado por CARLOS AUGUSTO DE LIMA GOUVEA.

06/09/2021 - 18:37:55 Sistema O Item 0090 foi adjudicado por CARLOS AUGUSTO DE LIMA GOUVEA.
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06/09/2021 - 18:37:55 Sistema O Item 0094 foi adjudicado por CARLOS AUGUSTO DE LIMA GOUVEA.

06/09/2021 - 18:37:55 Sistema O Item 0095 foi adjudicado por CARLOS AUGUSTO DE LIMA GOUVEA.

06/09/2021 - 18:37:55 Sistema O Item 0096 foi adjudicado por CARLOS AUGUSTO DE LIMA GOUVEA.

06/09/2021 - 18:37:55 Sistema O Item 0097 foi adjudicado por CARLOS AUGUSTO DE LIMA GOUVEA.

06/09/2021 - 18:37:55 Sistema O Item 0100 foi adjudicado por CARLOS AUGUSTO DE LIMA GOUVEA.

06/09/2021 - 18:37:55 Sistema O Item 0106 foi adjudicado por CARLOS AUGUSTO DE LIMA GOUVEA.

06/09/2021 - 18:37:55 Sistema O Item 0112 foi adjudicado por CARLOS AUGUSTO DE LIMA GOUVEA.

06/09/2021 - 18:37:55 Sistema O Item 0113 foi adjudicado por CARLOS AUGUSTO DE LIMA GOUVEA.

06/09/2021 - 18:37:55 Sistema O Item 0114 foi adjudicado por CARLOS AUGUSTO DE LIMA GOUVEA.

06/09/2021 - 18:37:55 Sistema O Item 0115 foi adjudicado por CARLOS AUGUSTO DE LIMA GOUVEA.

06/09/2021 - 18:38:03 Sistema O Item 0001 foi homologado por CARLOS AUGUSTO DE LIMA GOUVEA.

06/09/2021 - 18:38:03 Sistema O Item 0012 foi homologado por CARLOS AUGUSTO DE LIMA GOUVEA.

06/09/2021 - 18:38:03 Sistema O Item 0013 foi homologado por CARLOS AUGUSTO DE LIMA GOUVEA.

06/09/2021 - 18:38:03 Sistema O Item 0014 foi homologado por CARLOS AUGUSTO DE LIMA GOUVEA.

06/09/2021 - 18:38:03 Sistema O Item 0020 foi homologado por CARLOS AUGUSTO DE LIMA GOUVEA.

06/09/2021 - 18:38:03 Sistema O Item 0027 foi homologado por CARLOS AUGUSTO DE LIMA GOUVEA.

06/09/2021 - 18:38:03 Sistema O Item 0028 foi homologado por CARLOS AUGUSTO DE LIMA GOUVEA.

06/09/2021 - 18:38:03 Sistema O Item 0029 foi homologado por CARLOS AUGUSTO DE LIMA GOUVEA.

06/09/2021 - 18:38:03 Sistema O Item 0032 foi homologado por CARLOS AUGUSTO DE LIMA GOUVEA.

06/09/2021 - 18:38:03 Sistema O Item 0033 foi homologado por CARLOS AUGUSTO DE LIMA GOUVEA.

06/09/2021 - 18:38:03 Sistema O Item 0034 foi homologado por CARLOS AUGUSTO DE LIMA GOUVEA.

06/09/2021 - 18:38:03 Sistema O Item 0035 foi homologado por CARLOS AUGUSTO DE LIMA GOUVEA.

06/09/2021 - 18:38:03 Sistema O Item 0038 foi homologado por CARLOS AUGUSTO DE LIMA GOUVEA.

06/09/2021 - 18:38:03 Sistema O Item 0039 foi homologado por CARLOS AUGUSTO DE LIMA GOUVEA.

06/09/2021 - 18:38:03 Sistema O Item 0040 foi homologado por CARLOS AUGUSTO DE LIMA GOUVEA.

06/09/2021 - 18:38:03 Sistema O Item 0041 foi homologado por CARLOS AUGUSTO DE LIMA GOUVEA.

06/09/2021 - 18:38:03 Sistema O Item 0042 foi homologado por CARLOS AUGUSTO DE LIMA GOUVEA.

06/09/2021 - 18:38:03 Sistema O Item 0045 foi homologado por CARLOS AUGUSTO DE LIMA GOUVEA.

06/09/2021 - 18:38:03 Sistema O Item 0046 foi homologado por CARLOS AUGUSTO DE LIMA GOUVEA.

06/09/2021 - 18:38:03 Sistema O Item 0048 foi homologado por CARLOS AUGUSTO DE LIMA GOUVEA.

06/09/2021 - 18:38:03 Sistema O Item 0052 foi homologado por CARLOS AUGUSTO DE LIMA GOUVEA.

06/09/2021 - 18:38:03 Sistema O Item 0053 foi homologado por CARLOS AUGUSTO DE LIMA GOUVEA.

06/09/2021 - 18:38:03 Sistema O Item 0057 foi homologado por CARLOS AUGUSTO DE LIMA GOUVEA.

06/09/2021 - 18:38:03 Sistema O Item 0058 foi homologado por CARLOS AUGUSTO DE LIMA GOUVEA.

06/09/2021 - 18:38:03 Sistema O Item 0059 foi homologado por CARLOS AUGUSTO DE LIMA GOUVEA.

06/09/2021 - 18:38:03 Sistema O Item 0063 foi homologado por CARLOS AUGUSTO DE LIMA GOUVEA.

06/09/2021 - 18:38:03 Sistema O Item 0065 foi homologado por CARLOS AUGUSTO DE LIMA GOUVEA.

06/09/2021 - 18:38:03 Sistema O Item 0067 foi homologado por CARLOS AUGUSTO DE LIMA GOUVEA.

06/09/2021 - 18:38:03 Sistema O Item 0068 foi homologado por CARLOS AUGUSTO DE LIMA GOUVEA.

06/09/2021 - 18:38:03 Sistema O Item 0069 foi homologado por CARLOS AUGUSTO DE LIMA GOUVEA.

06/09/2021 - 18:38:03 Sistema O Item 0070 foi homologado por CARLOS AUGUSTO DE LIMA GOUVEA.

06/09/2021 - 18:38:03 Sistema O Item 0074 foi homologado por CARLOS AUGUSTO DE LIMA GOUVEA.

06/09/2021 - 18:38:03 Sistema O Item 0076 foi homologado por CARLOS AUGUSTO DE LIMA GOUVEA.

06/09/2021 - 18:38:03 Sistema O Item 0077 foi homologado por CARLOS AUGUSTO DE LIMA GOUVEA.

06/09/2021 - 18:38:03 Sistema O Item 0080 foi homologado por CARLOS AUGUSTO DE LIMA GOUVEA.

06/09/2021 - 18:38:03 Sistema O Item 0086 foi homologado por CARLOS AUGUSTO DE LIMA GOUVEA.

06/09/2021 - 18:38:03 Sistema O Item 0089 foi homologado por CARLOS AUGUSTO DE LIMA GOUVEA.

06/09/2021 - 18:38:03 Sistema O Item 0090 foi homologado por CARLOS AUGUSTO DE LIMA GOUVEA.

06/09/2021 - 18:38:03 Sistema O Item 0094 foi homologado por CARLOS AUGUSTO DE LIMA GOUVEA.

06/09/2021 - 18:38:03 Sistema O Item 0095 foi homologado por CARLOS AUGUSTO DE LIMA GOUVEA.

06/09/2021 - 18:38:03 Sistema O Item 0096 foi homologado por CARLOS AUGUSTO DE LIMA GOUVEA.

06/09/2021 - 18:38:03 Sistema O Item 0097 foi homologado por CARLOS AUGUSTO DE LIMA GOUVEA.

06/09/2021 - 18:38:03 Sistema O Item 0100 foi homologado por CARLOS AUGUSTO DE LIMA GOUVEA.

06/09/2021 - 18:38:03 Sistema O Item 0106 foi homologado por CARLOS AUGUSTO DE LIMA GOUVEA.

06/09/2021 - 18:38:03 Sistema O Item 0112 foi homologado por CARLOS AUGUSTO DE LIMA GOUVEA.

06/09/2021 - 18:38:03 Sistema O Item 0113 foi homologado por CARLOS AUGUSTO DE LIMA GOUVEA.

06/09/2021 - 18:38:03 Sistema O Item 0114 foi homologado por CARLOS AUGUSTO DE LIMA GOUVEA.
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06/09/2021 - 18:38:03 Sistema O Item 0115 foi homologado por CARLOS AUGUSTO DE LIMA GOUVEA.

LUAN JARDEL DE MOURA SANTOS

Pregoeiro(a)

CARLOS AUGUSTO DE LIMA GOUVEA

Autoridade Competente

MAYARA MADGI DOS SANTOS OLIVEIRA

Apoio
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