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ATA PARCIAL
Prefeitura Municipal de Itupiranga

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPIRANGA.
Pregão Eletrônico - PE 9/2021-025-PMI

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

21/06/2021 10:51 16/06/2021 11:00 24/06/2021 11:00 30/06/2021 08:29 30/06/2021 08:30

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

16/06/2021 14:41 28/06/2021 18:00 30/06/2021 08:29 30/06/2021 08:30 21/06/2021 10:23 Alice de Souza Damaceno

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

0001 INSTALACAO DE CENTRAL DE AR DE 9.000 A
12.000BTUS

301,67 310 - UN Aceito

0002 INSTALACAO DE CENTRAL DE AR DE 18.000 A
24.000 BTUS

328,33 240 - UN Aceito

0003 INSTALACAO DE CENTRAL DE AR DE 24.000 A
36.000 BTUS

348,00 100 - UN Aceito

0004 INSTALACAO DE CENTRAL DE AR DE 36.000 A
48.000 BTUS

530,67 95 - UN Aceito

0005 DESINSTALACAO DE CENTRAL DE AR DE
9.000 A 12.000 BTUS

153,33 295 - UN Aceito

0006 DESINSTALACAO DE CENTRAL DE AR DE
18.000 A 24.000 BTUS

130,00 195 - UN Aceito

0007 DESINSTALACAO DE CENTRAL DE AR DE
24.000 A 36.000 BTUS

114,00 95 - UN Aceito

0008 DESINSTALACAO DE CENTRAL DE AR DE
36.000 A 48.000 BTUS

147,33 95 - UN Aceito

0009 MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE APARELHO
DE 9.000 BTUS

246,67 452 - UN Aceito

0010 MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM APARELHO
DE CENTRAL DE AR DE 12.000 BTUS

253,33 452 - UN Aceito

0011 MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE APARELHOS
DE CENTRAIS DE AR DE 18.000 BTUS

316,67 566 - UN Aceito

0012 MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE APARELHOS
DE CENTRAIS DE AR DE24.000 BTUS

230,00 268 - UN Aceito

0013 MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM APARELHOS
DE CENTRAIS DE AR DE 30.000 BTUS

250,00 278 - UN Aceito

0014 MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM APARELHOS
DE CENTRAIS DE AR DE 36.000 BTUS

263,33 192 - UN Aceito

0015 MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM APARELHOS
DE CENTRAIS DE AR DE 48.000 BTUS

306,67 192 - UN Aceito

0016 REPOSIÇÃO DE CAPACITOR 9.000 BTUS. 68,33 58 - UN Aceito

0017 REPOSIÇÃO DE CAPACITOR 12.000 BTUS 71,67 58 - UN Aceito

0018 REPOSIÇÃO DE CAPACITOR 18.000 BTUS 78,33 58 - UN Aceito

0019 REPOSIÇÃO DE CAPACITOR 24.000 BTUS 73,33 43 - UN Aceito

0020 REPOSIÇÃO DE CAPACITOR 30.000 BTUS 76,67 43 - UN Aceito

0021 REPOSIÇÃO DE CAPACITOR 36.000 BTUS 80,00 43 - UN Aceito

0022 REPOSIÇÃO DE CAPACITOR 48.000 BTUS 473,33 43 - UN Aceito

0023 REPOSIÇÃO DE COMPRESSOR 220V 9.000
BTUS

386,67 64 - UN Aceito

0024 REPOSIÇÃO DE COMPRESSOR 220V 12.000
BTUS

410,00 64 - UN Aceito

0025 REPOSIÇÃO DE COMPRESSOR 220V 18.000
BTUS

635,00 58 - UN Aceito

0026 REPOSIÇÃO DE COMPRESSOR 220V 24.000
BTUS

716,67 43 - UN Aceito
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0027 REPOSIÇÃO DE COMPRESSOR 220V 30.000
BTUS

680,00 43 - UN Aceito

0028 REPOSIÇÃO DE COMPRESSOR 220V 36.000
BTUS

1.066,67 43 - UN Aceito

0029 REPOSIÇÃO DE COMPRESSOR 220V 48.000
BTUS

1.326,67 43 - UN Aceito

0030 REPOSIÇÃO DE CONTADORA 18.000 BTUS 180,00 43 - UN Aceito

0031 REPOSIÇÃO DE CONTADORA 22.000 BTUS 151,67 43 - UN Aceito

0032 REPOSIÇÃO DE CONTADORA 24.000 BTUS 151,67 43 - UN Aceito

0033 REPOSIÇÃO DE CONTADORA 28.000 BTUS 158,33 33 - UN Aceito

0034 REPOSIÇÃO DE CONTADORA 30.000 BTUS 158,33 33 - UN Aceito

0035 REPOSIÇÃO DE CONTADORA 48.000 BTUS 213,33 33 - UN Aceito

0036 REPOSIÇÃO DE PLACA DE COMANDO 7.000
BTUS

166,67 33 - UN Aceito

0037 REPOSIÇÃO DE PLACA DE COMANDO 9.000
BTUS

201,67 70 - UN Aceito

0038 REPOSIÇÃO DE PLACA DE COMANDO 12.000
BTUS

183,33 55 - UN Aceito

0039 REPOSIÇÃO DE PLACA DE COMANDO 18.000
BTUS

186,67 54 - UN Aceito

0040 REPOSIÇÃO DE PLACA DE COMANDO 24.000
BTUS

186,67 33 - UN Aceito

0041 REPOSIÇÃO DE PLACA DE COMANDO 30.000
BTUS

193,33 33 - UN Aceito

0042 REPOSIÇÃO DE PLACA DE COMANDO 36.000
BTUS

203,33 33 - UN Aceito

0043 REPOSIÇÃO DE PLACA DE COMANDO 48.000
BTUS

210,00 33 - UN Aceito

0044 REPOSIÇÃO DE PLACA DE DISPLAY 9.000
BTUS

165,00 70 - UN Aceito

0045 REPOSIÇÃO DE PLACA DE DISPLAY 12.000
BTUS

166,67 55 - UN Aceito

0046 REPOSIÇÃO DE PLACA DE DISPLAY 18.000
BTUS

183,33 70 - UN Aceito

0047 REPOSIÇÃO DE PLACA DE DISPLAY 24.000
BTUS

186,67 55 - UN Aceito

0048 REPOSIÇÃO DE PLACA DE DISPLAY 30.000
BTUS

193,33 55 - UN Aceito

0049 REPOSIÇÃO DE PLACA DE DISPLAY 36.000
BTUS

193,33 33 - UN Aceito

0050 REPOSIÇÃO DE PLACA DE DISPLAY 48.000
BTUS

193,33 33 - UN Aceito

0051 REPOSIÇÃO DE PROTETOR TÉRMICO 9.000
BTUS

128,33 70 - UN Aceito

0052 REPOSIÇÃO DE PROTETOR TÉRMICO 12.000
BTUS

83,33 55 - UN Aceito

0053 REPOSIÇÃO DE PROTETOR TÉRMICO 18.000
BTUS

76,67 39 - UN Aceito

0054 REPOSIÇÃO DE PROTETOR TÉRMICO 24.000
BTUS

83,33 39 - UN Aceito

0055 REPOSIÇÃO DE PROTETOR TÉRMICO 30.000
BTUS

83,33 39 - UN Aceito

0056 REPOSIÇÃO DE PROTETOR TÉRMICO 36.000
BTUS

103,33 39 - UN Aceito

0057 REPOSIÇÃO DE PROTETOR TÉRMICO 48.000
BTUS

93,33 39 - UN Aceito

0058 REPOSIÇÃO DE VENTILADOR DO
EVAPORADOR E CONDENSADOR 9.000 BTUS

273,33 55 - UN Aceito

0059 REPOSIÇÃO DE VENTILADOR DO
EVAPORADOR E CONDENSADOR 12.000 BTUS

273,33 55 - UN Aceito

0060 REPOSIÇÃO DE VENTILADOR DO
EVAPORADOR E CONDENSADOR 18.000 BTUS

280,00 33 - UN Aceito

0061 REPOSIÇÃO DE VENTILADOR DE
EVAPORADOR E CONDENSADOR 24.000 BTUS

280,00 33 - UN Aceito

0062 REPOSIÇÃO DE VENTILADOR DE
EVAPORADOR E CONDENSADOR 30.000 BTUS

296,67 33 - UN Aceito

0063 REPOSIÇÃO DE VENTILADOR DE
EVAPORADOR E CONDENSADOR 36.000 BTUS

296,67 33 - UN Aceito

0064 REPOSIÇÃO DE VENTILADOR DO
EVAPORADOR E CONDENSADOR 48.000 BTUS

296,67 33 - UN Aceito

0065 REPOSIÇÃO DE SENSOR DE DESGELO PARA
SPLIT

90,00 55 - UN Aceito
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0066 REPOSIÇÃO DA TURBINA DA EVAPORADORA
DA SPLIT 7.000 A 12.000 BTUS

130,00 55 - UN Aceito

0067 REPOSIÇÃO DA TURBINA DA EVAPORADORA
DA SPLIT DE 18.000 A 24.000 BTUS

173,33 55 - UN Aceito

0068 REPOSIÇÃO DA TURBINA DA EVAPORADORA
DA SPLIT DE 30.00 A 60.000 BTUS

180,00 55 - UN Aceito

0069 REPOSIÇÃO DO MOTOR DO VENTILADOR DA
EVAPORADORA SPLIT DE 7.000 A 9.000 BTUS

163,33 55 - UN Aceito

0070 REPOSIÇÃO DO MOTOR DO VENTILADOR DA
EVAPORADORA SPLIT 12.000 A 22.000 BTUS

190,00 33 - UN Aceito

0071 REPOSIÇÃO DO MOTOR DO VENTILADOR DA
EVAPORADORA SPLIT 24.000 A 60.000 BTUS

306,67 22 - UN Aceito

0072 REPOSIÇÃO DA FRENTE PLÁSTICA DA
EVAPORADORA DA SPLIT 7.000 A 18.000 BTUS

120,00 22 - UN Aceito

0073 REPOSIÇÃO DA FRENTE PLÁSTICA DA
EVAPORADORA DA SPLIT 24.000 A 30.000
BTUS

95,00 33 - UN Aceito

0074 REPOSIÇÃO DE PLACAS ELETRÔNICAS PARA
SPLIT 7.000 A 22.000 BTUS

180,00 33 - UN Aceito

0075 REPOSIÇÃO DE PLACAS ELETRÔNICAS PARA
SPLIT 24.000 A 30.000 BTUS

183,33 33 - UN Aceito

0076 REPOSIÇÃO DE FILTRO DE AR PARA SPLIT. 110,00 55 - UN Aceito

0077 REPOSIÇÃO DO RECEPTOR DE SINAL DO
CONTROLE REMOTO

55,00 55 - UN Aceito

0078 REPOSIÇÃO DO MOTOR DO VENTILADOR DA
CONDENSADORA DA SPLIT 7.000 A 9.000
BTUS.

198,33 55 - UN Aceito

0079 REPOSIÇÃO DA HÉLICE DA CONDENSADORA
DA SPLIT 7.500 A 12.000 BTUS.

146,67 55 - UN Aceito

0080 REPOSIÇÃO DA HÉLICE DA CONDENSADORA
DA SPLIT 18.000 A 24.000BTUS

163,33 55 - UN Aceito

0081 REPOSIÇÃO DA HÉLICE DA CONDENSADORA
DA SPLIT 30.000 A 60.000 BTUS

234,67 33 - UN Aceito

0082 REPOSIÇÃO DO COMPRESSOR
SCROOL/ROTATIVO PARA SPLIT 9.000 BTUS.

386,67 55 - UN Aceito

0083 REPOSIÇÃO DO COMPRESSOR
SCROOL/ROTATIVO PARA SPLIT 12.000 BTUS

430,00 55 - UN Aceito

0084 REPOSIÇÃO DE COMPRESSOR
SCROOL/ROTATIVO PARA SPLIT 18.000 BTUS

630,00 55 - UN Aceito

0085 REPOSIÇÃO DO COMPRESSOR
SCROOL/ROTATIVO PARA SPLIT 30.000 BTUS

673,33 55 - UN Aceito

0086 REPOSIÇÃO DA CHAVE CONTACTORA PARA
SPLIT 7.500 A 9.000BTUS.

151,67 55 - UN Aceito

0087 REPOSIÇÃO DA CHAVE CONTACTORA PARA
SPLIT 12.000 A 18.000 BTUS.

161,67 55 - UN Aceito

0088 REPOSIÇÃO DA CHAVE CONTACTORA PARA
SPLIT 18.000 A 24.000 BTUS.

165,00 55 - UN Aceito

0089 REPOSIÇÃO DA CHAVE CONTACTORA PARA
SPLIT 30.000 A 60.000 BTUS.

171,67 55 - UN Aceito

0090 REPOSIÇÃO DO SENSOR DE TEMPERATURA
12.000 BTUS.

103,33 55 - UN Aceito

0091 REPOSIÇÃO DO SENSOR DE GELO 9.000
BTUS.

113,33 55 - UN Aceito

0092 REPOSIÇÃO DO SENSOR DE GELO 12.000
BTUS

90,00 55 - UN Aceito

0093 REPOSIÇÃO DO CAPACITOR DO
COMPRESSOR 30MF-370V

65,67 33 - UN Aceito

0094 REPOSIÇÃO DO CAPACITOR DO
COMPRESSOR 35MF-370V

70,67 33 - UN Aceito

0095 REPOSIÇÃO DO CAPACITOR DO
COMPRESSOR 40MF-370V

64,00 33 - UN Aceito

0096 REPOSIÇÃO DO EVAPORADOR PARA SPLIT
7.500 A 9.000 BTUS

120,67 33 - UN Aceito

0097 REPOSIÇÃO DO EVAPORADOR PARA SPLIT
12.000 A 18.000 BTUS

127,33 33 - UN Aceito

0098 REPOSIÇÃO DO EVAPORADOR PARA SPLIT
30.000 BTUS

117,33 33 - UN Aceito

0099 REPOSIÇÃO DO CONDENSADOR PARA SPLIT
7.500 BTUS

127,33 33 - UN Aceito

0100 REPOSIÇÃO DO CONDENSADOR PARA SPLIT
9.000 BTUS

128,00 55 - UN Aceito

0101 REPOSIÇÃO DO CONDENSADOR PARA SPLIT
12.000 BTUS

134,67 55 - UN Aceito
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0102 REPOSIÇÃO DO CONDENSADOR PARA SPLIT
18.000 BTUS

134,67 55 - UN Aceito

0103 REPOSIÇÃO DO CONDENSADOR PARA SPLIT
24.000 BTUS

153,33 33 - UN Aceito

0104 REPOSIÇÃO DO CONDENSADOR PARA SPLIT
30.000 BTUS

153,33 33 - UN Aceito

0105 REPOSIÇÃO DE BOTÕES SPRINGER 18.000 A
21.500 BTUS

50,00 33 - UN Aceito

0106 REPOSIÇÃO DE BOTÕES SPRINGER 30.000 A
36.000 BTUS

55,00 33 - UN Aceito

0107 REPOSIÇÃO DE CAPACITOR CONSUL 9.000 A
10.500 BTUS

73,33 55 - UN Aceito

0108 REPOSIÇÃO DE CAPACITOR CONSUL 12.000 A
15.000 BTUS

76,67 33 - UN Aceito

0109 REPOSIÇÃO DE CAPACITOR CONSUL 18.000 A
21.000 BTUS

83,33 33 - UN Aceito

0110 REPOSIÇÃO DE CAPACITOR CONSUL 30.000
BTUS.

90,00 33 - UN Aceito

0111 REPOSIÇÃO DE CAPACITOR ELETROLUX
12.000 A 15.000 BTUS

76,67 55 - UN Aceito

0112 REPOSIÇÃO DE CAPACITOR ELETROLUX
18.000 A 21.000 BTUS

90,00 33 - UN Aceito

0113 REPOSIÇÃO DE CAPACITOR ELGIN 9.000 A
10.500 BTUS.

76,67 55 - UN Aceito

0114 REPOSIÇÃO DE CAPACITOR ELGIN 12.000 A
15.000 BTUS

76,67 55 - UN Aceito

0115 REPOSIÇÃO DE CAPACITOR ELGIN 18.000 A
21.000 BTUS

90,00 55 - UN Aceito

0116 REPOSIÇÃO DE CAPACITOR GREEN 18.000 A
21.000 BTUS

100,00 55 - UN Aceito

0117 REPOSIÇÃO DE PLACA UNIVERSAL (FREZER,
GELADEIRA, BEBEDOURO OU CENTRAL DE
AR)

200,00 70 - UN Aceito

0118 REPOSIÇÃO DE MOTOR (FREZER,
GELADEIRA, BEBEDOURO OU CENTRAL DE
AR)

380,00 70 - UN Aceito

0119 REPOSIÇÃO DE GAS (FREZER, GELADEIRA,
BEBEDOURO OU CENTRAL DE AR)

213,33 140 - UN Aceito

0120 REPOSIÇÃO DE PEÇAS (FREZER, GELADEIRA
OU BEBEDOURO)

176,67 140 - UN Aceito

0121 COMPRESSOR SCROLL 60.000 BTUS R22 2.876,67 79 - UN Aceito

0122 COMPRESSOR ROTATIVO 30.000 BTU3HP
220V (R22 OU 410)

1.472,00 93 - UN Aceito

0123 COMPRESSOR ROTATIVO 24.000 BTUS 220V
(R22 OU 410)

1.068,00 93 - UN Aceito

0124 COMPRESSOR ROTATIVO 18.000 BTUS WHI
(R22 OU 410)

1.163,33 93 - UN Aceito

0125 COMPRESSOR ROTATIVO 12.000 BTUS 220V
(R22 OU 410)

790,00 93 - UN Aceito

0126 COMPRESSOR ROTATIVO 9.000 BTUS 220V
(R22 OU 410)

676,67 93 - UN Aceito

0127 SENSOR TEMPERATURA EVAPORADOR 59,67 93 - UN Aceito

0128 SENSOR TEMPERATURA AMBIENTE 59,67 93 - UN Aceito

0129 KIT CENTRAL ELETRICA P/ SPLIT (PLACA
UNIVERSAL)

206,67 93 - UN Aceito

0130 CAPACITOR ALUMINIO FASE 20MFD X380V 37,00 83 - UN Aceito

0131 CAPACITOR ALUMINIO FASE 35MDF X380V 40,00 83 - UN Aceito

0132 CAPACITOR ALUMINIO FASE 45MFD X380V 41,67 83 - UN Aceito

0133 CAPACITOR ALUMINIO FASE 50MDF X380V 45,00 83 - UN Aceito

0134 CAPACITOR CAIXA FASE 2MDFX380V
C/TERMINAL CAIXA

21,00 83 - UN Aceito

0135 TUBO DE COBRE 1/4 1 MT +.0,126G
(QUILOGRAMA)

104,33 90 - UN Aceito

0136 TUBO DE COBRE 5/81MT +-0,344G
(QUILOGRAMA)

107,00 92 - UN Aceito

0137 TUBO DE COBRE 1/2 1 MT +-0,277G
(QUILOGRAMA)

106,33 92 - UN Aceito

0138 TUBO DE COBRE 3/8 1 MT +-0,205G
(QUILOGRAMA)

127,00 92 - UN Aceito

0139 TUBO DE COBRE RIGIDO 7/8 1MT
(QUILOGRAMA)

106,00 92 - UN Aceito

0140 GAS R-22 POR KILO (13,600KG (QUILOGRAMA) 46,67 137 - UN Aceito
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0141 GAS R-410 POR KILO (11,340KG)
(QUILOGRAMA)

46,67 137 - UN Aceito

0142 GAS R 134 (QUILOGRAMA) 40,00 137 - UN Aceito

0143 GAS R-141 B (QUILOGRAMA) 69,33 137 - UN Aceito

0144 OLEO CAPELA RF 68 1L 31,33 116 - UN Aceito

0145 SUPORTE SPLIT COND 400X450MM PERFIL U
PINTADO

44,00 170 - UN Aceito

0146 SUPORTE SPLIT COND 500X500MM PERFIL U
PINTADO

51,67 170 - UN Aceito

0147 SUPORTE SPLIT EVAPORADORA PISO TETO
48/60

98,33 130 - PAR Aceito

0148 SUPORTE CONDENSADOR REFORÇADO
36/60000 BTUS

146,67 130 - PAR Aceito

0149 ESPONJOSO 3/4 C/ 2MT C/ CAPA BRANCO 4,50 135 - UN Aceito

0150 ESPONJOSO 5/8 C/ 2MT C/CAPA BRANCO 5,50 135 - UN Aceito

0151 ESPONJOSO 7/8 C/ 2MT C/CAPA BRANCO 5,67 135 - UN Aceito

0152 FITA PVC 100 MM BRANCA ROLO C/ 10MTS
EOS

6,67 135 - UN Aceito

0153 SOLDA FOSCOPER SEM BANHO
2,5MMX500MM

3,50 135 - UN Aceito

0154 MOTOR VENTILADOR EVAPORADOR 7.000 A
12.000BTUS UNIVERSAL 220V DG -C1824

253,33 85 - UN Aceito

0155 MOTOR VENTILADOR EVAPORADOR 18.000 A
30.000BTUS UNIVERSAL 220V DG -C1824

326,67 85 - UN Aceito

0156 PROTETOR TERMICO 12.000 BTUS 48,67 85 - UN Aceito

0157 PROTETOR TERMICO 9.000 BTUS 48,67 92 - UN Aceito

0158 PORCA CURTA 1/4 9,87 92 - UN Aceito

0159 PORCA CURTA 1/2 13,93 92 - UN Aceito

0160 PORCA CURTA 3/8 13,27 92 - UN Aceito

0161 PORCA CURTA 7/8 18,53 92 - UN Aceito

0162 PORCA CURTA 3/4 17,60 92 - UN Aceito

0163 PORCA CURTA 5/8 15,87 92 - UN Aceito

0164 OLEO LUBRIFICANTE POLIESTER 160PZ 1L 31,80 60 - UN Aceito

* Esse item permite disputa por quantidade mínima conforme Decreto N° 7.892, de 23 de Janeiro de 2013.

Tokens de Desempate
Token Fornecedor CNPJ/CPF

1 GIVANILDO R SOUSA 14.671.599/0001-08

2 BIOCLEAN SERVICOS E CONSTRUCAO EIRELI 83.339.556/0001-34

3 CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E SERVICOS LTDA 19.104.617/0001-85

4 M C LEOTTI EIRELI 11.287.970/0001-36

Documentos Anexados ao Processo
Data Documento

16/06/2021 EDITAL.pdf

21/06/2021 25E-mail de Portal de Compras Públicas - Pedido de alteração de datas do processo PE 9_2021-025-PMI.pdf

21/06/2021 25E-mail de Portal de Compras Públicas - Pedido de alteração de datas do processo PE 9_2021-025-PMI.pdf

Mensagens Enviadas pelo Pregoeiro
Data Assunto Frase

21/06/2021 - 10:23 Republicação do processo

21/06/2021 - 10:51 Republicação concluída

21/06/2021 - 10:51 Republicação concluída A republicação do processo foi concluída

30/06/2021 - 16:55 Negociação aberta para o processo PE
9/2021-025-PMI

Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens
1,2,3,8,11,12,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114,115,116,117,118,119,120,121,122,123,124,125,126,127,128,129,130,131,132,133,134,135,136,137,138,139,140,141,142,143,144,145,146,147,148,149,150,151,152,153,154,155,156,157,158,159,160,161,162,163,164
do processo PE 9/2021-025-PMI.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
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30/06/2021 - 16:55 Negociação aberta para o processo PE
9/2021-025-PMI

Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens
4,5,6,7,9,10,13,14,15,16,17,18,19,20,52,85 do processo PE 9/2021-025-PMI.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

30/06/2021 - 16:56 Agendamento da data limite da fase de
negociação

A data limite para negociação foi definida pelo pregoeiro para 30/06/2021 às 19:00.

30/06/2021 - 17:12 Mensagem para negociação no
processo PE 9/2021-025-PMI

Foi enviada uma nova mensagem para negociação no processo PE 9/2021-025-PMI.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

30/06/2021 - 17:15 Mensagem para negociação no
processo PE 9/2021-025-PMI

Foi enviada uma nova mensagem para negociação no processo PE 9/2021-025-PMI.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

02/07/2021 - 18:19 Negociação aberta para o processoPE
9/2021-025-PMI

Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens
1,2,3,8,11,12,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114,115,116,117,118,119,120,121,122,123,124,125,126,127,128,129,130,131,132,133,134,135,136,137,138,139,140,141,142,143,144,145,146,147,148,149,150,151,152,153,154,155,156,157,158,159,160,161,162,163,164
do processo PE 9/2021-025-PMI.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

02/07/2021 - 18:19 Negociação aberta para o processoPE
9/2021-025-PMI

Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens
4,5,6,7,9,10,13,14,15,16,17,18,19,20,52,85 do processo PE 9/2021-025-PMI.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

23/08/2021 - 09:50 Negociação aberta no processo PE
9/2021-025-PMI

Você recebeu um novo pedido de negociação no item 0001 do processo PE 9/2021-025-PMI.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

23/08/2021 - 09:50 Negociação aberta para o processoPE
9/2021-025-PMI

Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens
2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114,115,116,117,118,119,120,121,122,123,124,125,126,127,128,129,130,131,132,133,134,135,136,137,138,139,140,141,142,143,144,145,146,147,148,149,150,151,152,153,154,155,156,157,158,159,160,161,162,163,164
do processo PE 9/2021-025-PMI.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Vencedores
Código Produto Fornecedor Modelo Marca/ Fabricante Melhor

Lance
Quantidade Valor Total

0001 INSTALACAO DE
CENTRAL DE AR DE
9.000 A 12.000BTUS

CARDOSO E AGUIAR
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

PROPRIA PROPRIA 301,00 310 93.310,00

0002 INSTALACAO DE
CENTRAL DE AR DE
18.000 A 24.000 BTUS

CARDOSO E AGUIAR
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

PROPRIA PROPRIA 328,00 240 78.720,00

0003 INSTALACAO DE
CENTRAL DE AR DE
24.000 A 36.000 BTUS

CARDOSO E AGUIAR
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

PROPRIA PROPRIA 348,00 100 34.800,00

0004 INSTALACAO DE
CENTRAL DE AR DE
36.000 A 48.000 BTUS

CARDOSO E AGUIAR
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

PROPRIA PR 530,00 95 50.350,00

0005 DESINSTALACAO DE
CENTRAL DE AR DE
9.000 A 12.000 BTUS

CARDOSO E AGUIAR
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

PROPRIA PRO 153,00 295 45.135,00

0006 DESINSTALACAO DE
CENTRAL DE AR DE
18.000 A 24.000 BTUS

CARDOSO E AGUIAR
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

PROPRIA PROPRIA 130,00 195 25.350,00

0007 DESINSTALACAO DE
CENTRAL DE AR DE
24.000 A 36.000 BTUS

CARDOSO E AGUIAR
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

PROPRIA PROPRIA 114,00 95 10.830,00

0008 DESINSTALACAO DE
CENTRAL DE AR DE
36.000 A 48.000 BTUS

CARDOSO E AGUIAR
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

PROPRIA PROPRIA 147,00 95 13.965,00

0009 Manutenção preventiva
de aparelho de 9.000 btus

CARDOSO E AGUIAR
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

PROPRIA PROPRIA 246,00 452 111.192,00

0010 Manutenção preventiva
em aparelho de central de
ar de 12.000 btus

CARDOSO E AGUIAR
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

PROPRIA PROPRIA 253,00 452 114.356,00

0011 Manutenção preventiva
de aparelhos de centrais
de ar de 18.000 btus

CARDOSO E AGUIAR
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

PROPRIA PROPRIA 316,00 566 178.856,00

0012 Manutenção preventiva
de aparelhos de centrais
de ar de24.000 btus

CARDOSO E AGUIAR
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

PROPRIA PROPRIA 230,00 268 61.640,00

0013 Manutenção preventiva
em aparelhos de centrais
de ar de 30.000 btus

CARDOSO E AGUIAR
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

PROPRIA PROPRIA 250,00 278 69.500,00

0014 Manutenção preventiva
em aparelhos de centrais
de ar de 36.000 btus

CARDOSO E AGUIAR
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

PROPRIA PROPRIA 263,00 192 50.496,00

0015 Manutenção preventiva
em aparelhos de centrais
de ar de 48.000 btus

CARDOSO E AGUIAR
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

PROPRIA PROPRIA 306,00 192 58.752,00
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0016 Reposição de capacitor
9.000 btus.

CARDOSO E AGUIAR
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

EOS EOS 68,00 58 3.944,00

0017 Reposição de capacitor
12.000 btus

CARDOSO E AGUIAR
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

EOS EOS 71,50 58 4.147,00

0018 Reposição de capacitor
18.000 btus

CARDOSO E AGUIAR
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

EOS EOS 78,33 58 4.543,14

0019 Reposição de capacitor
24.000 btus

CARDOSO E AGUIAR
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

EOS EOS 73,00 43 3.139,00

0020 Reposição de capacitor
30.000 btus

CARDOSO E AGUIAR
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

EOS EOS 76,50 43 3.289,50

0021 Reposição de capacitor
36.000 btus

CARDOSO E AGUIAR
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

EOS EOS 80,00 43 3.440,00

0022 Reposição de capacitor
48.000 btus

CARDOSO E AGUIAR
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

EOS EOS 473,00 43 20.339,00

0023 Reposição de compressor
220v 9.000 btus

CARDOSO E AGUIAR
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

TECUMSEH TECUMSEH 386,50 64 24.736,00

0024 Reposição de compressor
220v 12.000 btus

CARDOSO E AGUIAR
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

TECUMSEH TECUMSEH 410,00 64 26.240,00

0025 Reposição de compressor
220v 18.000 btus

CARDOSO E AGUIAR
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

TECUMSEH TECUMSEH 635,00 58 36.830,00

0026 Reposição de compressor
220v 24.000 btus

CARDOSO E AGUIAR
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

TECUMSEH TECUMSEH 716,00 43 30.788,00

0027 Reposição de compressor
220v 30.000 btus

CARDOSO E AGUIAR
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

ELGIN ELGIN 680,00 43 29.240,00

0028 Reposição de compressor
220v 36.000 btus

CARDOSO E AGUIAR
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

ELGIN ELGIN 1.066,00 43 45.838,00

0029 Reposição de compressor
220v 48.000 btus

CARDOSO E AGUIAR
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

ELGIN ELGIN 1.326,00 43 57.018,00

0030 Reposição de contadora
18.000 btus

CARDOSO E AGUIAR
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

ELGIN ELGIN 180,00 43 7.740,00

0031 Reposição de contadora
22.000 btus

CARDOSO E AGUIAR
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

ELGIN ELGIN 151,50 43 6.514,50

0032 Reposição de contadora
24.000 btus

CARDOSO E AGUIAR
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

ELGIN ELGIN 151,50 43 6.514,50

0033 Reposição de contadora
28.000 btus

CARDOSO E AGUIAR
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

ELGIN ELGIN 158,00 33 5.214,00

0034 Reposição de contadora
30.000 btus

CARDOSO E AGUIAR
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

ELGIN ELGIN 158,33 33 5.224,89

0035 Reposição de contadora
48.000 btus

CARDOSO E AGUIAR
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

ELGIN ELGIN 213,00 33 7.029,00

0036 Reposição de placa de
comando 7.000 btus

CARDOSO E AGUIAR
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

EOS EOS 166,00 33 5.478,00

0037 Reposição de placa de
comando 9.000 btus

CARDOSO E AGUIAR
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

EOS EOS 201,00 70 14.070,00

0038 Reposição de placa de
comando 12.000 btus

CARDOSO E AGUIAR
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

EOS EOS 183,00 55 10.065,00

0039 Reposição de placa de
comando 18.000 btus

CARDOSO E AGUIAR
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

EOS EOS 186,00 54 10.044,00

0040 Reposição de placa de
comando 24.000 btus

CARDOSO E AGUIAR
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

EOS EOS 186,00 33 6.138,00

0041 Reposição de placa de
comando 30.000 btus

CARDOSO E AGUIAR
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

EOS EOS 193,00 33 6.369,00

0042 Reposição de placa de
comando 36.000 btus

CARDOSO E AGUIAR
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

EOS EOS 203,00 33 6.699,00



Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 23/08/2021 às 11:27:58.
Página 8 de 327

0043 Reposição de placa de
comando 48.000 btus

CARDOSO E AGUIAR
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

EOS EOS 210,00 33 6.930,00

0044 Reposição de placa de
display 9.000 btus

CARDOSO E AGUIAR
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

EOS EOS 165,00 70 11.550,00

0045 Reposição de placa de
display 12.000 btus

CARDOSO E AGUIAR
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

EOS EOS 166,00 55 9.130,00

0046 Reposição de placa de
display 18.000 btus

CARDOSO E AGUIAR
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

EOS EOS 183,00 70 12.810,00

0047 Reposição de placa de
display 24.000 btus

CARDOSO E AGUIAR
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

EOS EOS 186,00 55 10.230,00

0048 Reposição de placa de
display 30.000 btus

CARDOSO E AGUIAR
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

EOS EOS 193,00 55 10.615,00

0049 Reposição de placa de
display 36.000 btus

CARDOSO E AGUIAR
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

EOS EOS 193,00 33 6.369,00

0050 Reposição de placa de
display 48.000 btus

CARDOSO E AGUIAR
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

EOS EOS 193,00 33 6.369,00

0051 Reposição de protetor
térmico 9.000 btus

CARDOSO E AGUIAR
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

EOS EOS 128,00 70 8.960,00

0052 Reposição de protetor
térmico 12.000 btus

CARDOSO E AGUIAR
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

EOS EOS 83,00 55 4.565,00

0053 Reposição de protetor
térmico 18.000 btus

CARDOSO E AGUIAR
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

EOS EOS 76,50 39 2.983,50

0054 Reposição de protetor
térmico 24.000 btus

CARDOSO E AGUIAR
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

EOS EOS 83,00 39 3.237,00

0055 Reposição de protetor
térmico 30.000 btus

CARDOSO E AGUIAR
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

EOS EOS 83,00 39 3.237,00

0056 Reposição de protetor
térmico 36.000 btus

CARDOSO E AGUIAR
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

EOS EOS 103,00 39 4.017,00

0057 Reposição de protetor
térmico 48.000 btus

CARDOSO E AGUIAR
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

EOS EOS 93,00 39 3.627,00

0058 Reposição de ventilador
do evaporador e
condensador 9.000 btus

CARDOSO E AGUIAR
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

EOS EOS 273,00 55 15.015,00

0059 Reposição de ventilador
do evaporador e
condensador 12.000 btus

CARDOSO E AGUIAR
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

EOS EOS 273,00 55 15.015,00

0060 Reposição de ventilador
do evaporador e
condensador 18.000 btus

CARDOSO E AGUIAR
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

EOS EOS 280,00 33 9.240,00

0061 Reposição de ventilador
de evaporador e
condensador 24.000 btus

CARDOSO E AGUIAR
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

EOS EOS 280,00 33 9.240,00

0062 Reposição de ventilador
de evaporador e
condensador 30.000 btus

CARDOSO E AGUIAR
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

EOS EOS 296,50 33 9.784,50

0063 Reposição de ventilador
de evaporador e
condensador 36.000 btus

CARDOSO E AGUIAR
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

EOS EOS 296,50 33 9.784,50

0064 Reposição de ventilador
do evaporador e
condensador 48.000 btus

CARDOSO E AGUIAR
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

EOS EOS 296,50 33 9.784,50

0065 Reposição de sensor de
desgelo para Split

CARDOSO E AGUIAR
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

EOS EOS 90,00 55 4.950,00

0066 Reposição da turbina da
evaporadora da Split
7.000 a 12.000 btus

CARDOSO E AGUIAR
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

ELGIN ELGIN 130,00 55 7.150,00

0067 Reposição da turbina da
evaporadora da Split de
18.000 a 24.000 btus

CARDOSO E AGUIAR
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

ELGIN ELGIN 173,00 55 9.515,00

0068 Reposição da turbina da
evaporadora da Split de
30.00 a 60.000 btus

CARDOSO E AGUIAR
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

ELGIN ELGIN 180,00 55 9.900,00

0069 Reposição do motor do
ventilador da evaporadora
Split de 7.000 a 9.000
btus

CARDOSO E AGUIAR
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

SPRINGER SPRINGER 163,00 55 8.965,00
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0070 Reposição do motor do
ventilador da evaporadora
Split 12.000 a 22.000 btus

CARDOSO E AGUIAR
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

SPRINGER SPRINGER 190,00 33 6.270,00

0071 Reposição do motor do
ventilador da evaporadora
Split 24.000 a 60.000 btus

CARDOSO E AGUIAR
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

SPRINGER SPRINGER 306,00 22 6.732,00

0072 Reposição da frente
plástica da evaporadora
da Split 7.000 a 18.000
btus

CARDOSO E AGUIAR
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

POTTER E BRUMFIELD POTTER E BRUMFIELD 120,00 22 2.640,00

0073 Reposição da frente
plástica da evaporadora
da Split 24.000 a 30.000
btus

CARDOSO E AGUIAR
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

POTTER E BRUMFIELD POTTER E BRUMFIELD 95,00 33 3.135,00

0074 Reposição de placas
eletrônicas para Split
7.000 a 22.000 btus

CARDOSO E AGUIAR
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

eos eos 180,00 33 5.940,00

0075 Reposição de placas
eletrônicas para Split
24.000 a 30.000 btus

CARDOSO E AGUIAR
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

eos eos 183,00 33 6.039,00

0076 Reposição de filtro de ar
para Split.

CARDOSO E AGUIAR
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

ELGIN ELGIN 110,00 55 6.050,00

0077 Reposição do receptor de
sinal do controle remoto

CARDOSO E AGUIAR
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

eos eos 55,00 55 3.025,00

0078 Reposição do motor do
ventilador da
condensadora da Split
7.000 a 9.000 btus.

CARDOSO E AGUIAR
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

eos eos 198,00 55 10.890,00

0079 Reposição da hélice da
condensadora da Split
7.500 a 12.000 btus.

CARDOSO E AGUIAR
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

eos eos 146,00 55 8.030,00

0080 Reposição da hélice da
condensadora da Split
18.000 a 24.000btus

CARDOSO E AGUIAR
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

eos eos 163,00 55 8.965,00

0081 Reposição da hélice da
condensadora da Split
30.000 a 60.000 btus

CARDOSO E AGUIAR
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

EOS EOS 234,67 33 7.744,11

0082 Reposição do compressor
Scrool/rotativo para Split
9.000 btus.

CARDOSO E AGUIAR
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

tecumseh tecumseh 386,00 55 21.230,00

0083 Reposição do compressor
Scrool/rotativo para Split
12.000 btus

CARDOSO E AGUIAR
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

tecumseh tecumseh 430,00 55 23.650,00

0084 Reposição de compressor
Scrool/rotativo para Split
18.000 btus

CARDOSO E AGUIAR
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

tecumseh tecumseh 630,00 55 34.650,00

0085 Reposição do compressor
Scrool/rotativo para Split
30.000 btus

CARDOSO E AGUIAR
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

tecumseh tecumseh 673,00 55 37.015,00

0086 Reposição da chave
contactora para Split
7.500 a 9.000btus.

CARDOSO E AGUIAR
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

sibratec sibratec 151,50 55 8.332,50

0087 Reposição da chave
contactora para Split
12.000 a 18.000 btus.

CARDOSO E AGUIAR
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

sibratec sibratec 161,50 55 8.882,50

0088 Reposição da chave
contactora para Split
18.000 a 24.000 btus.

CARDOSO E AGUIAR
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

sibratec sibratec 165,00 55 9.075,00

0089 Reposição da chave
contactora para Split
30.000 a 60.000 btus.

CARDOSO E AGUIAR
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

sibratec sibratec 171,50 55 9.432,50

0090 Reposição do sensor de
temperatura 12.000 btus.

CARDOSO E AGUIAR
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

EOS EOS 103,00 55 5.665,00

0091 Reposição do sensor de
gelo 9.000 btus.

CARDOSO E AGUIAR
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

EOS EOS 113,00 55 6.215,00

0092 Reposição do sensor de
gelo 12.000 btus

CARDOSO E AGUIAR
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

EOS EOS 90,00 55 4.950,00

0093 Reposição do capacitor
do compressor 30mf-370v

CARDOSO E AGUIAR
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

EOS EOS 65,50 33 2.161,50

0094 Reposição do capacitor
do compressor 35mf-370v

CARDOSO E AGUIAR
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

EOS EOS 70,50 33 2.326,50

0095 Reposição do capacitor
do compressor 40mf-370v

CARDOSO E AGUIAR
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

EOS EOS 64,00 33 2.112,00
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0096 Reposição do evaporador
para Split 7.500 a 9.000
btus

CARDOSO E AGUIAR
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

LG LG 120,50 33 3.976,50

0097 Reposição do evaporador
para Split 12.000 a
18.000 btus

CARDOSO E AGUIAR
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

LG LG 127,00 33 4.191,00

0098 Reposição do evaporador
para Split 30.000 btus

CARDOSO E AGUIAR
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

LG LG 117,33 33 3.871,89

0099 Reposição do
condensador para Split
7.500 btus

CARDOSO E AGUIAR
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

LG LG 127,00 33 4.191,00

0100 Reposição do
condensador para Split
9.000 btus

CARDOSO E AGUIAR
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

LG LG 128,00 55 7.040,00

0101 Reposição do
condensador para Split
12.000 btus

CARDOSO E AGUIAR
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

LG LG 134,67 55 7.406,85

0102 Reposição do
condensador para Split
18.000 btus

CARDOSO E AGUIAR
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

LG LG 134,67 55 7.406,85

0103 Reposição do
condensador para Split
24.000 btus

CARDOSO E AGUIAR
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

LG LG 153,33 33 5.059,89

0104 Reposição do
condensador para Split
30.000 btus

CARDOSO E AGUIAR
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

LG LG 153,33 33 5.059,89

0105 Reposição de botões
Springer 18.000 a 21.500
btus

CARDOSO E AGUIAR
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

springer springer 50,00 33 1.650,00

0106 Reposição de botões
Springer 30.000 a 36.000
btus

CARDOSO E AGUIAR
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

springer springer 55,00 33 1.815,00

0107 Reposição de capacitor
Consul 9.000 a 10.500
btus

CARDOSO E AGUIAR
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

springer springer 73,33 55 4.033,15

0108 Reposição de capacitor
Consul 12.000 a 15.000
btus

CARDOSO E AGUIAR
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

consul consul 76,67 33 2.530,11

0109 Reposição de capacitor
Consul 18.000 a 21.000
btus

CARDOSO E AGUIAR
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

consul consul 83,33 33 2.749,89

0110 Reposição de capacitor
Consul 30.000 btus.

CARDOSO E AGUIAR
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

consul consul 90,00 33 2.970,00

0111 Reposição de capacitor
Eletrolux 12.000 a 15.000
btus

CARDOSO E AGUIAR
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

eletrolux eletrolux 76,50 55 4.207,50

0112 Reposição de capacitor
Eletrolux 18.000 a 21.000
btus

CARDOSO E AGUIAR
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

eletrolux eletrolux 90,00 33 2.970,00

0113 Reposição de capacitor
Elgin 9.000 a 10.500 btus.

CARDOSO E AGUIAR
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

elgin elgin 76,50 55 4.207,50

0114 Reposição de capacitor
Elgin 12.000 a 15.000
btus

CARDOSO E AGUIAR
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

elgin elgin 76,50 55 4.207,50

0115 Reposição de capacitor
Elgin 18.000 a 21.000
btus

CARDOSO E AGUIAR
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

elgin elgin 90,00 55 4.950,00

0116 Reposição de capacitor
Green 18.000 a 21.000
btus

CARDOSO E AGUIAR
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

green green 100,00 55 5.500,00

0117 Reposição de Placa
Universal (Frezer,
Geladeira, Bebedouro ou
Central de ar)

CARDOSO E AGUIAR
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

dugold dugold 200,00 70 14.000,00

0118 Reposição de Motor
(Frezer, Geladeira,
Bebedouro ou Central de
ar)

CARDOSO E AGUIAR
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

tecumseh tecumseh 380,00 70 26.600,00

0119 Reposição de Gas
(Frezer, Geladeira,
Bebedouro ou Central de
ar)

CARDOSO E AGUIAR
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

EOS EOS 213,00 140 29.820,00

0120 Reposição de Peças
(Frezer, Geladeira ou
Bebedouro)

CARDOSO E AGUIAR
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

EOS EOS 176,50 140 24.710,00

0121 COMPRESSOR SCROLL
60.000 BTUS R22

CARDOSO E AGUIAR
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

tecumseh tecumseh 2.876,50 79 227.243,50
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0122 COMPRESSOR
ROTATIVO 30.000
BTU3HP 220V (R22 OU
410)

CARDOSO E AGUIAR
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

tecumseh tecumseh 1.472,00 93 136.896,00

0123 COMPRESSOR
ROTATIVO 24.000 BTUS
220V (R22 OU 410)

CARDOSO E AGUIAR
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

tecumseh tecumseh 1.068,00 93 99.324,00

0124 COMPRESSOR
ROTATIVO 18.000 BTUS
WHI (R22 OU 410)

CARDOSO E AGUIAR
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

tecumseh tecumseh 1.163,00 93 108.159,00

0125 COMPRESSOR
ROTATIVO 12.000 BTUS
220V (R22 OU 410)

CARDOSO E AGUIAR
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

tecumseh tecumseh 790,00 93 73.470,00

0126 COMPRESSOR
ROTATIVO 9.000 BTUS
220V (R22 OU 410)

CARDOSO E AGUIAR
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

tecumseh tecumseh 676,50 93 62.914,50

0127 SENSOR
TEMPERATURA
EVAPORADOR

CARDOSO E AGUIAR
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

EOS EOS 59,60 93 5.542,80

0128 SENSOR
TEMPERATURA
AMBIENTE

CARDOSO E AGUIAR
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

EOS EOS 59,60 93 5.542,80

0129 KIT CENTRAL ELETRICA
P/ SPLIT (PLACA
UNIVERSAL)

CARDOSO E AGUIAR
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

EOS EOS 206,50 93 19.204,50

0130 CAPACITOR ALUMINIO
FASE 20MFD X380V

CARDOSO E AGUIAR
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

EOS EOS 37,00 83 3.071,00

0131 CAPACITOR ALUMINIO
FASE 35MDF X380V

CARDOSO E AGUIAR
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

EOS EOS 40,00 83 3.320,00

0132 CAPACITOR ALUMINIO
FASE 45MFD X380V

CARDOSO E AGUIAR
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

EOS EOS 41,65 83 3.456,95

0133 CAPACITOR ALUMINIO
FASE 50MDF X380V

CARDOSO E AGUIAR
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

EOS EOS 45,00 83 3.735,00

0134 CAPACITOR CAIXA
FASE 2MDFX380V
C/TERMINAL CAIXA

CARDOSO E AGUIAR
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

dugold dugold 21,00 83 1.743,00

0135 TUBO DE COBRE 1/4 1
MT +.0,126G
(quilograma)

CARDOSO E AGUIAR
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

cobresul cobresul 104,30 90 9.387,00

0136 TUBO DE COBRE
5/81MT +-0,344G
(quilograma)

CARDOSO E AGUIAR
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

cobresul cobresul 107,00 92 9.844,00

0137 TUBO DE COBRE 1/2 1
MT +-0,277G
(quilograma)

CARDOSO E AGUIAR
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

cobresul cobresul 106,30 92 9.779,60

0138 TUBO DE COBRE 3/8 1
MT +-0,205G
(quilograma)

CARDOSO E AGUIAR
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

cobresul cobresul 127,00 92 11.684,00

0139 TUBO DE COBRE
RIGIDO 7/8 1MT
(quilograma)

CARDOSO E AGUIAR
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

cobresul cobresul 106,00 92 9.752,00

0140 GAS R-22 POR KILO
(13,600KG (quilograma)

CARDOSO E AGUIAR
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

EOS EOS 46,65 137 6.391,05

0141 GAS R-410 POR KILO
(11,340KG) (quilograma)

CARDOSO E AGUIAR
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

EOS EOS 46,65 137 6.391,05

0142 GAS R 134 (quilograma) CARDOSO E AGUIAR
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

eos eos 40,00 137 5.480,00

0143 GAS R-141 B
(quilograma)

CARDOSO E AGUIAR
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

dugold dugold 69,30 137 9.494,10

0144 OLEO CAPELA RF 68 1L CARDOSO E AGUIAR
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

capela capela 31,30 116 3.630,80

0145 SUPORTE SPLIT COND
400X450MM PERFIL U
PINTADO

CARDOSO E AGUIAR
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

eos eos 44,00 170 7.480,00

0146 SUPORTE SPLIT COND
500X500MM PERFIL U
PINTADO

CARDOSO E AGUIAR
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

eos eos 51,65 170 8.780,50

0147 SUPORTE SPLIT
EVAPORADORA PISO
TETO 48/60

CARDOSO E AGUIAR
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

eos eos 98,30 130 12.779,00
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0148 SUPORTE
CONDENSADOR
REFORÇADO 36/60000
BTUS

CARDOSO E AGUIAR
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

eos eos 146,60 130 19.058,00

0149 ESPONJOSO 3/4 C/ 2MT
C/ CAPA BRANCO

CARDOSO E AGUIAR
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

tubex tubex 4,50 135 607,50

0150 ESPONJOSO 5/8 C/ 2MT
C/CAPA BRANCO

CARDOSO E AGUIAR
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

tubex tubex 5,50 135 742,50

0151 ESPONJOSO 7/8 C/ 2MT
C/CAPA BRANCO

CARDOSO E AGUIAR
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

tubex tubex 5,65 135 762,75

0152 FITA PVC 100 MM
BRANCA ROLO C/
10MTS EOS

CARDOSO E AGUIAR
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

isofitas isofitas 6,65 135 897,75

0153 SOLDA FOSCOPER
SEM BANHO
2,5MMX500MM

CARDOSO E AGUIAR
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

harrys harrys 3,50 135 472,50

0154 MOTOR VENTILADOR
EVAPORADOR 7.000 A
12.000BTUS UNIVERSAL
220V DG -C1824

CARDOSO E AGUIAR
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

eos eos 253,00 85 21.505,00

0155 MOTOR VENTILADOR
EVAPORADOR 18.000 A
30.000BTUS UNIVERSAL
220V DG -C1824

CARDOSO E AGUIAR
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

eos eos 326,50 85 27.752,50

0156 PROTETOR TERMICO
12.000 BTUS

CARDOSO E AGUIAR
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

eos eos 48,60 85 4.131,00

0157 PROTETOR TERMICO
9.000 BTUS

CARDOSO E AGUIAR
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

eos eos 48,60 92 4.471,20

0158 PORCA CURTA 1/4 CARDOSO E AGUIAR
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

vix vix 9,85 92 906,20

0159 PORCA CURTA 1/2 CARDOSO E AGUIAR
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

vix vix 13,90 92 1.278,80

0160 PORCA CURTA 3/8 CARDOSO E AGUIAR
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

vix vix 13,25 92 1.219,00

0161 PORCA CURTA 7/8 CARDOSO E AGUIAR
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

vix vix 18,50 92 1.702,00

0162 PORCA CURTA 3/4 CARDOSO E AGUIAR
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

vix vix 17,60 92 1.619,20

0163 PORCA CURTA 5/8 CARDOSO E AGUIAR
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

vix vix 15,80 92 1.453,60

0164 OLEO LUBRIFICANTE
POLIESTER 160PZ 1L

CARDOSO E AGUIAR
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

montreal montreal 31,00 60 1.860,00

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 - INSTALACAO DE CENTRAL DE AR DE 9.000 A 12.000BTUS
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

BIOCLEAN SERVICOS
E CONSTRUCAO
EIRELI

83.339.556/0001-
34

29/06/2021 -
15:49:08

Bioclean Biolclean 310 290,00 89.900,00 Sim
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CARDOSO E AGUIAR
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

19.104.617/0001-
85

29/06/2021 -
16:04:42

PROPRIA PROPRIA 310 301,67 93.517,70 Sim

M C LEOTTI EIRELI 11.287.970/0001-
36

29/06/2021 -
17:15:48

SERVIÇOS SERVIÇOS 310 211,00 65.410,00 Sim

GIVANILDO R SOUSA 14.671.599/0001-
08

29/06/2021 -
21:43:55

instalação -
serviço

instalação -
serviço

310 301,00 93.310,00 Sim

0002 - INSTALACAO DE CENTRAL DE AR DE 18.000 A 24.000 BTUS
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

BIOCLEAN SERVICOS
E CONSTRUCAO
EIRELI

83.339.556/0001-
34

29/06/2021 -
15:49:40

Bioclean Biolclean 240 320,00 76.800,00 Sim

CARDOSO E AGUIAR
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

19.104.617/0001-
85

29/06/2021 -
16:04:10

PROPRIA PROPRIA 240 328,33 78.799,20 Sim

M C LEOTTI EIRELI 11.287.970/0001-
36

29/06/2021 -
17:18:13

SERVIÇOS SERVIÇOS 240 229,00 54.960,00 Sim

GIVANILDO R SOUSA 14.671.599/0001-
08

29/06/2021 -
21:45:18

serviço serviço 240 328,00 78.720,00 Sim

0003 - INSTALACAO DE CENTRAL DE AR DE 24.000 A 36.000 BTUS
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

BIOCLEAN SERVICOS
E CONSTRUCAO
EIRELI

83.339.556/0001-
34

29/06/2021 -
15:50:27

Bioclean Biolclean 100 260,00 26.000,00 Sim

CARDOSO E AGUIAR
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

19.104.617/0001-
85

29/06/2021 -
16:04:06

PROPRIA PROPRIA 100 348,00 34.800,00 Sim

M C LEOTTI EIRELI 11.287.970/0001-
36

29/06/2021 -
17:18:57

SERVIÇOS SERVIÇOS 100 243,00 24.300,00 Sim

GIVANILDO R SOUSA 14.671.599/0001-
08

29/06/2021 -
21:46:05

instalação -
serviço

instalação -
serviço

100 340,00 34.000,00 Sim

0004 - INSTALACAO DE CENTRAL DE AR DE 36.000 A 48.000 BTUS
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

BIOCLEAN SERVICOS
E CONSTRUCAO
EIRELI

83.339.556/0001-
34

28/06/2021 -
17:58:46

Bioclean Biolclean 95 260,00 24.700,00 Sim

CARDOSO E AGUIAR
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

19.104.617/0001-
85

29/06/2021 -
16:03:57

PROPRIA PR 95 530,67 50.413,65 Sim

M C LEOTTI EIRELI 11.287.970/0001-
36

29/06/2021 -
17:19:59

SERVIÇOS SERVIÇOS 95 371,00 35.245,00 Sim

GIVANILDO R SOUSA 14.671.599/0001-
08

29/06/2021 -
21:46:45

instalação -
serviço

instalação -
serviço

95 530,00 50.350,00 Sim

0005 - DESINSTALACAO DE CENTRAL DE AR DE 9.000 A 12.000 BTUS
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

BIOCLEAN SERVICOS
E CONSTRUCAO
EIRELI

83.339.556/0001-
34

28/06/2021 -
18:00:29

Bioclean Biolclean 295 50,00 14.750,00 Sim

CARDOSO E AGUIAR
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

19.104.617/0001-
85

29/06/2021 -
16:03:53

PROPRIA PRO 295 153,33 45.232,35 Sim

M C LEOTTI EIRELI 11.287.970/0001-
36

29/06/2021 -
17:32:37

SERVIÇOS SERVIÇOS 295 107,00 31.565,00 Sim

GIVANILDO R SOUSA 14.671.599/0001-
08

29/06/2021 -
21:47:27

instalação -
serviço

instalação -
serviço

295 150,00 44.250,00 Sim

0006 - DESINSTALACAO DE CENTRAL DE AR DE 18.000 A 24.000 BTUS
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

BIOCLEAN SERVICOS
E CONSTRUCAO
EIRELI

83.339.556/0001-
34

28/06/2021 -
18:01:58

Bioclean Biolclean 195 50,00 9.750,00 Sim

CARDOSO E AGUIAR
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

19.104.617/0001-
85

29/06/2021 -
16:03:47

PROPRIA PROPRIA 195 130,00 25.350,00 Sim
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M C LEOTTI EIRELI 11.287.970/0001-
36

29/06/2021 -
17:37:31

SERVIÇOS SERVIÇOS 195 91,00 17.745,00 Sim

GIVANILDO R SOUSA 14.671.599/0001-
08

29/06/2021 -
21:48:40

- serviço - serviço 195 130,00 25.350,00 Sim

0007 - DESINSTALACAO DE CENTRAL DE AR DE 24.000 A 36.000 BTUS
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

BIOCLEAN SERVICOS
E CONSTRUCAO
EIRELI

83.339.556/0001-
34

28/06/2021 -
18:03:01

Bioclean Biolclean 95 70,00 6.650,00 Sim

CARDOSO E AGUIAR
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

19.104.617/0001-
85

29/06/2021 -
16:03:42

PROPRIA PROPRIA 95 114,00 10.830,00 Sim

M C LEOTTI EIRELI 11.287.970/0001-
36

29/06/2021 -
17:38:38

SERVIÇOS SERVIÇOS 95 79,00 7.505,00 Sim

GIVANILDO R SOUSA 14.671.599/0001-
08

29/06/2021 -
21:49:33

serviço serviço 95 114,00 10.830,00 Sim

0008 - DESINSTALACAO DE CENTRAL DE AR DE 36.000 A 48.000 BTUS
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

BIOCLEAN SERVICOS
E CONSTRUCAO
EIRELI

83.339.556/0001-
34

28/06/2021 -
18:04:18

Bioclean Biolclean 95 70,00 6.650,00 Sim

CARDOSO E AGUIAR
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

19.104.617/0001-
85

29/06/2021 -
16:03:35

PROPRIA PROPRIA 95 147,33 13.996,35 Sim

M C LEOTTI EIRELI 11.287.970/0001-
36

29/06/2021 -
17:39:17

SERVIÇOS SERVIÇOS 95 103,00 9.785,00 Sim

GIVANILDO R SOUSA 14.671.599/0001-
08

29/06/2021 -
21:50:05

- serviço - serviço 95 140,00 13.300,00 Sim

0009 - Manutenção preventiva de aparelho de 9.000 btus
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

BIOCLEAN SERVICOS
E CONSTRUCAO
EIRELI

83.339.556/0001-
34

28/06/2021 -
18:04:32

Bioclean Biolclean 452 110,00 49.720,00 Sim

CARDOSO E AGUIAR
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

19.104.617/0001-
85

29/06/2021 -
16:03:28

PROPRIA PROPRIA 452 246,67 111.494,84 Sim

M C LEOTTI EIRELI 11.287.970/0001-
36

29/06/2021 -
17:40:44

SERVIÇOS SERVIÇOS 452 172,00 77.744,00 Sim

GIVANILDO R SOUSA 14.671.599/0001-
08

29/06/2021 -
21:51:03

serviço serviço 452 245,00 110.740,00 Sim

0010 - Manutenção preventiva em aparelho de central de ar de 12.000 btus
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

BIOCLEAN SERVICOS
E CONSTRUCAO
EIRELI

83.339.556/0001-
34

28/06/2021 -
18:06:36

Bioclean Biolclean 452 110,00 49.720,00 Sim

CARDOSO E AGUIAR
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

19.104.617/0001-
85

29/06/2021 -
16:03:20

PROPRIA PROPRIA 452 253,33 114.505,16 Sim

M C LEOTTI EIRELI 11.287.970/0001-
36

29/06/2021 -
17:42:15

SERVIÇOS SERVIÇOS 452 177,00 80.004,00 Sim

GIVANILDO R SOUSA 14.671.599/0001-
08

29/06/2021 -
21:51:44

serviço serviço 452 250,00 113.000,00 Sim

0011 - Manutenção preventiva de aparelhos de centrais de ar de 18.000 btus
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

BIOCLEAN SERVICOS
E CONSTRUCAO
EIRELI

83.339.556/0001-
34

28/06/2021 -
18:08:48

Bioclean Biolclean 566 150,00 84.900,00 Sim

CARDOSO E AGUIAR
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

19.104.617/0001-
85

29/06/2021 -
16:12:58

PROPRIA PROPRIA 566 316,67 179.235,22 Sim

M C LEOTTI EIRELI 11.287.970/0001-
36

29/06/2021 -
17:43:03

serviços serviços 566 221,00 125.086,00 Sim
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GIVANILDO R SOUSA 14.671.599/0001-
08

29/06/2021 -
21:52:26

serviço serviço 566 310,00 175.460,00 Sim

0012 - Manutenção preventiva de aparelhos de centrais de ar de24.000 btus
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

BIOCLEAN SERVICOS
E CONSTRUCAO
EIRELI

83.339.556/0001-
34

28/06/2021 -
18:09:41

Bioclean Biolclean 268 150,00 40.200,00 Sim

CARDOSO E AGUIAR
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

19.104.617/0001-
85

29/06/2021 -
16:15:49

PROPRIA PROPRIA 268 230,00 61.640,00 Sim

M C LEOTTI EIRELI 11.287.970/0001-
36

29/06/2021 -
17:43:53

serviços serviços 268 161,00 43.148,00 Sim

GIVANILDO R SOUSA 14.671.599/0001-
08

29/06/2021 -
21:53:15

serviço serviço 268 230,00 61.640,00 Sim

0013 - Manutenção preventiva em aparelhos de centrais de ar de 30.000 btus
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

BIOCLEAN SERVICOS
E CONSTRUCAO
EIRELI

83.339.556/0001-
34

28/06/2021 -
18:10:51

Bioclean Biolclean 278 150,00 41.700,00 Sim

CARDOSO E AGUIAR
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

19.104.617/0001-
85

29/06/2021 -
16:17:00

PROPRIA PROPRIA 278 250,00 69.500,00 Sim

M C LEOTTI EIRELI 11.287.970/0001-
36

29/06/2021 -
17:44:34

serviços serviços 278 175,00 48.650,00 Sim

GIVANILDO R SOUSA 14.671.599/0001-
08

29/06/2021 -
21:54:00

serviço serviço 278 250,00 69.500,00 Sim

0014 - Manutenção preventiva em aparelhos de centrais de ar de 36.000 btus
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

BIOCLEAN SERVICOS
E CONSTRUCAO
EIRELI

83.339.556/0001-
34

28/06/2021 -
18:11:58

Bioclean Biolclean 192 165,00 31.680,00 Sim

CARDOSO E AGUIAR
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

19.104.617/0001-
85

29/06/2021 -
16:17:36

PROPRIA PROPRIA 192 263,33 50.559,36 Sim

M C LEOTTI EIRELI 11.287.970/0001-
36

29/06/2021 -
17:45:20

serviços serviços 192 184,00 35.328,00 Sim

GIVANILDO R SOUSA 14.671.599/0001-
08

29/06/2021 -
21:57:40

serviço serviço 192 260,00 49.920,00 Sim

0015 - Manutenção preventiva em aparelhos de centrais de ar de 48.000 btus
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

BIOCLEAN SERVICOS
E CONSTRUCAO
EIRELI

83.339.556/0001-
34

28/06/2021 -
18:13:05

Bioclean Biolclean 192 165,00 31.680,00 Sim

CARDOSO E AGUIAR
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

19.104.617/0001-
85

29/06/2021 -
16:18:12

PROPRIA PROPRIA 192 306,67 58.880,64 Sim

M C LEOTTI EIRELI 11.287.970/0001-
36

29/06/2021 -
17:46:43

serviços serviços 192 214,00 41.088,00 Sim

GIVANILDO R SOUSA 14.671.599/0001-
08

29/06/2021 -
21:58:34

serviço serviço 192 300,00 57.600,00 Sim

0016 - Reposição de capacitor 9.000 btus.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

BIOCLEAN SERVICOS
E CONSTRUCAO
EIRELI

83.339.556/0001-
34

28/06/2021 -
18:22:49

CAP25 EOS 58 40,00 2.320,00 Sim

CARDOSO E AGUIAR
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

19.104.617/0001-
85

30/06/2021 -
07:41:50

EOS EOS 58 68,33 3.963,14 Sim

M C LEOTTI EIRELI 11.287.970/0001-
36

29/06/2021 -
17:47:21

serviços serviços 58 47,00 2.726,00 Sim

GIVANILDO R SOUSA 14.671.599/0001-
08

29/06/2021 -
21:59:20

EOS - SERVIÇO EOS - SERVIÇO 58 65,00 3.770,00 Sim
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0017 - Reposição de capacitor 12.000 btus
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

BIOCLEAN SERVICOS
E CONSTRUCAO
EIRELI

83.339.556/0001-
34

28/06/2021 -
18:23:14

CAP35 EOS 58 40,00 2.320,00 Sim

CARDOSO E AGUIAR
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

19.104.617/0001-
85

30/06/2021 -
07:42:29

EOS EOS 58 71,67 4.156,86 Sim

M C LEOTTI EIRELI 11.287.970/0001-
36

29/06/2021 -
17:48:07

serviços serviços 58 50,00 2.900,00 Sim

GIVANILDO R SOUSA 14.671.599/0001-
08

29/06/2021 -
22:00:40

serviço - EOS serviço - EOS 58 71,00 4.118,00 Sim

0018 - Reposição de capacitor 18.000 btus
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

BIOCLEAN SERVICOS
E CONSTRUCAO
EIRELI

83.339.556/0001-
34

28/06/2021 -
18:20:10

CAP40 EOS 58 40,00 2.320,00 Sim

CARDOSO E AGUIAR
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

19.104.617/0001-
85

30/06/2021 -
07:42:36

EOS EOS 58 78,33 4.543,14 Sim

M C LEOTTI EIRELI 11.287.970/0001-
36

29/06/2021 -
17:48:44

serviços serviços 58 54,00 3.132,00 Sim

GIVANILDO R SOUSA 14.671.599/0001-
08

29/06/2021 -
22:01:50

serviço - EOS serviço - EOS 58 78,00 4.524,00 Sim

0019 - Reposição de capacitor 24.000 btus
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

BIOCLEAN SERVICOS
E CONSTRUCAO
EIRELI

83.339.556/0001-
34

28/06/2021 -
18:21:10

CAP45 EOS 43 40,00 1.720,00 Sim

CARDOSO E AGUIAR
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

19.104.617/0001-
85

30/06/2021 -
07:42:40

EOS EOS 43 73,33 3.153,19 Sim

M C LEOTTI EIRELI 11.287.970/0001-
36

29/06/2021 -
17:50:50

serviços serviços 43 51,00 2.193,00 Sim

GIVANILDO R SOUSA 14.671.599/0001-
08

29/06/2021 -
22:02:43

serviço - EOS serviço - EOS 43 73,00 3.139,00 Sim

0020 - Reposição de capacitor 30.000 btus
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

BIOCLEAN SERVICOS
E CONSTRUCAO
EIRELI

83.339.556/0001-
34

28/06/2021 -
18:22:11

CAP55 EOS 43 40,00 1.720,00 Sim

CARDOSO E AGUIAR
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

19.104.617/0001-
85

30/06/2021 -
07:42:43

EOS EOS 43 76,67 3.296,81 Sim

M C LEOTTI EIRELI 11.287.970/0001-
36

29/06/2021 -
17:51:24

serviços serviços 43 53,00 2.279,00 Sim

GIVANILDO R SOUSA 14.671.599/0001-
08

29/06/2021 -
22:03:47

serviço - EOS serviço - EOS 43 76,00 3.268,00 Sim

0021 - Reposição de capacitor 36.000 btus
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

BIOCLEAN SERVICOS
E CONSTRUCAO
EIRELI

83.339.556/0001-
34

28/06/2021 -
18:26:08

CAP4 EOS 43 50,00 2.150,00 Sim

CARDOSO E AGUIAR
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

19.104.617/0001-
85

30/06/2021 -
07:44:21

EOS EOS 43 80,00 3.440,00 Sim

M C LEOTTI EIRELI 11.287.970/0001-
36

29/06/2021 -
17:55:53

SERVIÇOS SERVIÇOS 43 56,00 2.408,00 Sim

GIVANILDO R SOUSA 14.671.599/0001-
08

29/06/2021 -
22:04:17

serviço - EOS serviço - EOS 43 80,00 3.440,00 Sim

0022 - Reposição de capacitor 48.000 btus
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Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC
123/2006

BIOCLEAN SERVICOS
E CONSTRUCAO
EIRELI

83.339.556/0001-
34

28/06/2021 -
18:27:56

CAP5 EOS 43 80,00 3.440,00 Sim

CARDOSO E AGUIAR
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

19.104.617/0001-
85

30/06/2021 -
07:44:18

EOS EOS 43 473,33 20.353,19 Sim

M C LEOTTI EIRELI 11.287.970/0001-
36

29/06/2021 -
17:57:44

SERVIÇOS SERVIÇOS 43 56,00 2.408,00 Sim

GIVANILDO R SOUSA 14.671.599/0001-
08

29/06/2021 -
22:04:45

serviço - EOS serviço - EOS 43 473,00 20.339,00 Sim

0023 - Reposição de compressor 220v 9.000 btus
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

BIOCLEAN SERVICOS
E CONSTRUCAO
EIRELI

83.339.556/0001-
34

29/06/2021 -
16:27:09

RGA5510EXD TECUMSEH 64 215,00 13.760,00 Sim

CARDOSO E AGUIAR
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

19.104.617/0001-
85

30/06/2021 -
07:44:15

TECUMSEH TECUMSEH 64 386,67 24.746,88 Sim

M C LEOTTI EIRELI 11.287.970/0001-
36

29/06/2021 -
17:59:24

SERVIÇOS SERVIÇOS 64 270,00 17.280,00 Sim

GIVANILDO R SOUSA 14.671.599/0001-
08

29/06/2021 -
22:05:11

serviço - EOS serviço - EOS 64 380,00 24.320,00 Sim

0024 - Reposição de compressor 220v 12.000 btus
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

BIOCLEAN SERVICOS
E CONSTRUCAO
EIRELI

83.339.556/0001-
34

29/06/2021 -
16:27:35

RGA5512EXD TECUMSEH 64 215,00 13.760,00 Sim

CARDOSO E AGUIAR
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

19.104.617/0001-
85

30/06/2021 -
07:44:11

TECUMSEH TECUMSEH 64 410,00 26.240,00 Sim

M C LEOTTI EIRELI 11.287.970/0001-
36

29/06/2021 -
17:59:56

SERVIÇOS SERVIÇOS 64 287,00 18.368,00 Sim

GIVANILDO R SOUSA 14.671.599/0001-
08

29/06/2021 -
22:05:32

serviço - EOS serviço - EOS 64 400,00 25.600,00 Sim

0025 - Reposição de compressor 220v 18.000 btus
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

BIOCLEAN SERVICOS
E CONSTRUCAO
EIRELI

83.339.556/0001-
34

29/06/2021 -
16:28:04

RGA5518EXD TECUMSEH 58 235,00 13.630,00 Sim

CARDOSO E AGUIAR
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

19.104.617/0001-
85

30/06/2021 -
07:44:08

TECUMSEH TECUMSEH 58 635,00 36.830,00 Sim

M C LEOTTI EIRELI 11.287.970/0001-
36

29/06/2021 -
18:00:36

SERVIÇOS SERVIÇOS 58 444,00 25.752,00 Sim

GIVANILDO R SOUSA 14.671.599/0001-
08

29/06/2021 -
22:05:56

serviço - EOS serviço - EOS 58 600,00 34.800,00 Sim

0026 - Reposição de compressor 220v 24.000 btus
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

BIOCLEAN SERVICOS
E CONSTRUCAO
EIRELI

83.339.556/0001-
34

29/06/2021 -
16:28:32

RGA5524EXD TECUMSEH 43 235,00 10.105,00 Sim

CARDOSO E AGUIAR
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

19.104.617/0001-
85

30/06/2021 -
07:44:05

TECUMSEH TECUMSEH 43 716,67 30.816,81 Sim

M C LEOTTI EIRELI 11.287.970/0001-
36

29/06/2021 -
18:01:11

SERVIÇOS SERVIÇOS 43 501,00 21.543,00 Sim

GIVANILDO R SOUSA 14.671.599/0001-
08

29/06/2021 -
22:06:24

serviço - EOS serviço - EOS 43 700,00 30.100,00 Sim

0027 - Reposição de compressor 220v 30.000 btus
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006
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BIOCLEAN SERVICOS
E CONSTRUCAO
EIRELI

83.339.556/0001-
34

29/06/2021 -
16:29:20

PA291X3CS30BT ELGIN 43 235,00 10.105,00 Sim

CARDOSO E AGUIAR
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

19.104.617/0001-
85

30/06/2021 -
07:44:02

ELGIN ELGIN 43 680,00 29.240,00 Sim

M C LEOTTI EIRELI 11.287.970/0001-
36

29/06/2021 -
18:02:03

SERVIÇOS SERVIÇOS 43 476,00 20.468,00 Sim

GIVANILDO R SOUSA 14.671.599/0001-
08

29/06/2021 -
22:07:33

serviço - EOS serviço - EOS 43 680,00 29.240,00 Sim

0028 - Reposição de compressor 220v 36.000 btus
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

BIOCLEAN SERVICOS
E CONSTRUCAO
EIRELI

83.339.556/0001-
34

29/06/2021 -
16:29:41

PA291X3CS30BT ELGIN 43 430,00 18.490,00 Sim

CARDOSO E AGUIAR
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

19.104.617/0001-
85

30/06/2021 -
07:43:59

ELGIN ELGIN 43 1.066,67 45.866,81 Sim

M C LEOTTI EIRELI 11.287.970/0001-
36

29/06/2021 -
18:02:39

SERVIÇOS SERVIÇOS 43 746,00 32.078,00 Sim

GIVANILDO R SOUSA 14.671.599/0001-
08

29/06/2021 -
22:08:11

serviço - EOS serviço - EOS 43 1.065,00 45.795,00 Sim

0029 - Reposição de compressor 220v 48.000 btus
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

BIOCLEAN SERVICOS
E CONSTRUCAO
EIRELI

83.339.556/0001-
34

29/06/2021 -
16:30:21

PA291X3CS48BT ELGIN 43 430,00 18.490,00 Sim

CARDOSO E AGUIAR
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

19.104.617/0001-
85

30/06/2021 -
07:43:56

ELGIN ELGIN 43 1.326,67 57.046,81 Sim

M C LEOTTI EIRELI 11.287.970/0001-
36

29/06/2021 -
18:03:14

SERVIÇOS SERVIÇOS 43 928,00 39.904,00 Sim

GIVANILDO R SOUSA 14.671.599/0001-
08

29/06/2021 -
22:08:50

serviço - EOS serviço - EOS 43 1.320,00 56.760,00 Sim

0030 - Reposição de contadora 18.000 btus
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

BIOCLEAN SERVICOS
E CONSTRUCAO
EIRELI

83.339.556/0001-
34

28/06/2021 -
19:11:26

IC18A10/220V SIBRATEC 43 90,00 3.870,00 Sim

CARDOSO E AGUIAR
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

19.104.617/0001-
85

30/06/2021 -
07:43:53

ELGIN ELGIN 43 180,00 7.740,00 Sim

M C LEOTTI EIRELI 11.287.970/0001-
36

29/06/2021 -
18:03:59

SERVIÇOS SERVIÇOS 43 126,00 5.418,00 Sim

GIVANILDO R SOUSA 14.671.599/0001-
08

29/06/2021 -
22:09:28

serviço - EOS serviço - EOS 43 180,00 7.740,00 Sim

0031 - Reposição de contadora 22.000 btus
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

BIOCLEAN SERVICOS
E CONSTRUCAO
EIRELI

83.339.556/0001-
34

28/06/2021 -
19:28:33

IC25A10/220 SIBRATEC 43 80,00 3.440,00 Sim

CARDOSO E AGUIAR
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

19.104.617/0001-
85

30/06/2021 -
07:45:59

ELGIN ELGIN 43 151,67 6.521,81 Sim

M C LEOTTI EIRELI 11.287.970/0001-
36

29/06/2021 -
18:05:02

SERVIÇOS SERVIÇOS 43 106,00 4.558,00 Sim

GIVANILDO R SOUSA 14.671.599/0001-
08

29/06/2021 -
22:10:06

serviço - EOS serviço - EOS 43 151,00 6.493,00 Sim

0032 - Reposição de contadora 24.000 btus
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

BIOCLEAN SERVICOS
E CONSTRUCAO
EIRELI

83.339.556/0001-
34

28/06/2021 -
19:28:38

IC25A10/220V SIBRATEC 43 90,00 3.870,00 Sim
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CARDOSO E AGUIAR
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

19.104.617/0001-
85

30/06/2021 -
07:45:55

ELGIN ELGIN 43 151,67 6.521,81 Sim

M C LEOTTI EIRELI 11.287.970/0001-
36

29/06/2021 -
18:06:04

SERVIÇOS SERVIÇOS 43 106,00 4.558,00 Sim

GIVANILDO R SOUSA 14.671.599/0001-
08

29/06/2021 -
22:10:27

serviço - EOS serviço - EOS 43 151,00 6.493,00 Sim

0033 - Reposição de contadora 28.000 btus
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

BIOCLEAN SERVICOS
E CONSTRUCAO
EIRELI

83.339.556/0001-
34

28/06/2021 -
19:28:46

IC25A10/220V SIBRATEC 33 90,00 2.970,00 Sim

CARDOSO E AGUIAR
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

19.104.617/0001-
85

30/06/2021 -
07:45:51

ELGIN ELGIN 33 158,33 5.224,89 Sim

M C LEOTTI EIRELI 11.287.970/0001-
36

29/06/2021 -
18:06:38

SERVIÇOS SERVIÇOS 33 110,00 3.630,00 Sim

GIVANILDO R SOUSA 14.671.599/0001-
08

29/06/2021 -
22:13:02

serviço - EOS serviço - EOS 33 158,00 5.214,00 Sim

0034 - Reposição de contadora 30.000 btus
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

BIOCLEAN SERVICOS
E CONSTRUCAO
EIRELI

83.339.556/0001-
34

28/06/2021 -
19:19:42

IC32A10/220 SIBRATEC 33 125,00 4.125,00 Sim

CARDOSO E AGUIAR
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

19.104.617/0001-
85

30/06/2021 -
07:45:46

ELGIN ELGIN 33 158,33 5.224,89 Sim

M C LEOTTI EIRELI 11.287.970/0001-
36

29/06/2021 -
18:07:17

SERVIÇOS SERVIÇOS 33 110,00 3.630,00 Sim

GIVANILDO R SOUSA 14.671.599/0001-
08

29/06/2021 -
22:13:40

serviço - EOS serviço - EOS 33 158,00 5.214,00 Sim

0035 - Reposição de contadora 48.000 btus
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

BIOCLEAN SERVICOS
E CONSTRUCAO
EIRELI

83.339.556/0001-
34

28/06/2021 -
19:20:35

IC32A10/220 SIBRATEC 33 125,00 4.125,00 Sim

CARDOSO E AGUIAR
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

19.104.617/0001-
85

30/06/2021 -
07:45:41

ELGIN ELGIN 33 213,33 7.039,89 Sim

M C LEOTTI EIRELI 11.287.970/0001-
36

29/06/2021 -
18:07:59

SERVIÇOS SERVIÇOS 33 149,00 4.917,00 Sim

GIVANILDO R SOUSA 14.671.599/0001-
08

29/06/2021 -
22:14:01

serviço - EOS serviço - EOS 33 200,00 6.600,00 Sim

0036 - Reposição de placa de comando 7.000 btus
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

BIOCLEAN SERVICOS
E CONSTRUCAO
EIRELI

83.339.556/0001-
34

28/06/2021 -
19:24:03

42RWQA072515LS SPRINGER 33 110,00 3.630,00 Sim

CARDOSO E AGUIAR
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

19.104.617/0001-
85

30/06/2021 -
07:45:39

EOS EOS 33 166,67 5.500,11 Sim

M C LEOTTI EIRELI 11.287.970/0001-
36

29/06/2021 -
18:08:46

SERVIÇOS SERVIÇOS 33 116,00 3.828,00 Sim

GIVANILDO R SOUSA 14.671.599/0001-
08

29/06/2021 -
22:14:38

serviço - EOS serviço - EOS 33 166,00 5.478,00 Sim

0037 - Reposição de placa de comando 9.000 btus
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

BIOCLEAN SERVICOS
E CONSTRUCAO
EIRELI

83.339.556/0001-
34

28/06/2021 -
19:24:20

42RWQA092515LS SPRINGER 70 110,00 7.700,00 Sim

CARDOSO E AGUIAR
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

19.104.617/0001-
85

30/06/2021 -
07:45:36

EOS EOS 70 201,67 14.116,90 Sim
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M C LEOTTI EIRELI 11.287.970/0001-
36

29/06/2021 -
18:09:21

SERVIÇOS SERVIÇOS 70 141,00 9.870,00 Sim

GIVANILDO R SOUSA 14.671.599/0001-
08

29/06/2021 -
22:14:58

serviço - EOS serviço - EOS 70 200,00 14.000,00 Sim

0038 - Reposição de placa de comando 12.000 btus
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

BIOCLEAN SERVICOS
E CONSTRUCAO
EIRELI

83.339.556/0001-
34

28/06/2021 -
19:25:34

42RWQA072515LS SPRINGER 55 110,00 6.050,00 Sim

CARDOSO E AGUIAR
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

19.104.617/0001-
85

30/06/2021 -
07:45:32

EOS EOS 55 183,33 10.083,15 Sim

M C LEOTTI EIRELI 11.287.970/0001-
36

29/06/2021 -
18:09:53

SERVIÇOS SERVIÇOS 55 128,00 7.040,00 Sim

GIVANILDO R SOUSA 14.671.599/0001-
08

29/06/2021 -
22:15:23

serviço - EOS serviço - EOS 55 183,00 10.065,00 Sim

0039 - Reposição de placa de comando 18.000 btus
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

BIOCLEAN SERVICOS
E CONSTRUCAO
EIRELI

83.339.556/0001-
34

28/06/2021 -
19:26:46

42RWQA182515LS SPRINGER 54 110,00 5.940,00 Sim

CARDOSO E AGUIAR
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

19.104.617/0001-
85

30/06/2021 -
07:45:28

EOS EOS 54 186,67 10.080,18 Sim

M C LEOTTI EIRELI 11.287.970/0001-
36

29/06/2021 -
18:10:24

SERVIÇOS SERVIÇOS 54 130,00 7.020,00 Sim

GIVANILDO R SOUSA 14.671.599/0001-
08

29/06/2021 -
22:15:52

serviço - EOS serviço - EOS 54 186,00 10.044,00 Sim

0040 - Reposição de placa de comando 24.000 btus
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

BIOCLEAN SERVICOS
E CONSTRUCAO
EIRELI

83.339.556/0001-
34

28/06/2021 -
19:28:55

42RWQA242515LS SPRINGER 33 110,00 3.630,00 Sim

CARDOSO E AGUIAR
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

19.104.617/0001-
85

30/06/2021 -
07:45:24

EOS EOS 33 186,67 6.160,11 Sim

M C LEOTTI EIRELI 11.287.970/0001-
36

29/06/2021 -
18:11:06

SERVIÇOS SERVIÇOS 33 130,00 4.290,00 Sim

GIVANILDO R SOUSA 14.671.599/0001-
08

29/06/2021 -
22:16:15

serviço - EOS serviço - EOS 33 186,00 6.138,00 Sim

0041 - Reposição de placa de comando 30.000 btus
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

BIOCLEAN SERVICOS
E CONSTRUCAO
EIRELI

83.339.556/0001-
34

29/06/2021 -
09:09:31

42RWQA302515LS SPRINGER 33 125,00 4.125,00 Sim

CARDOSO E AGUIAR
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

19.104.617/0001-
85

30/06/2021 -
07:47:28

EOS EOS 33 193,33 6.379,89 Sim

M C LEOTTI EIRELI 11.287.970/0001-
36

29/06/2021 -
18:11:43

SERVIÇOS SERVIÇOS 33 135,00 4.455,00 Sim

GIVANILDO R SOUSA 14.671.599/0001-
08

29/06/2021 -
22:17:54

serviço - EOS serviço - EOS 33 193,00 6.369,00 Sim

0042 - Reposição de placa de comando 36.000 btus
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

BIOCLEAN SERVICOS
E CONSTRUCAO
EIRELI

83.339.556/0001-
34

29/06/2021 -
09:10:56

42RWQA362515LS SPRINGER 33 125,00 4.125,00 Sim

CARDOSO E AGUIAR
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

19.104.617/0001-
85

30/06/2021 -
07:47:23

EOS EOS 33 203,33 6.709,89 Sim

M C LEOTTI EIRELI 11.287.970/0001-
36

29/06/2021 -
18:12:12

SERVIÇOS SERVIÇOS 33 142,00 4.686,00 Sim
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GIVANILDO R SOUSA 14.671.599/0001-
08

29/06/2021 -
22:18:30

serviço - EOS serviço - EOS 33 203,00 6.699,00 Sim

0043 - Reposição de placa de comando 48.000 btus
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

BIOCLEAN SERVICOS
E CONSTRUCAO
EIRELI

83.339.556/0001-
34

29/06/2021 -
09:12:25

42RWQA482515LS SPRINGER 33 125,00 4.125,00 Sim

CARDOSO E AGUIAR
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

19.104.617/0001-
85

30/06/2021 -
07:47:18

EOS EOS 33 210,00 6.930,00 Sim

M C LEOTTI EIRELI 11.287.970/0001-
36

29/06/2021 -
18:12:48

SERVIÇOS SERVIÇOS 33 147,00 4.851,00 Sim

GIVANILDO R SOUSA 14.671.599/0001-
08

29/06/2021 -
22:18:50

serviço - EOS serviço - EOS 33 210,00 6.930,00 Sim

0044 - Reposição de placa de display 9.000 btus
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

BIOCLEAN SERVICOS
E CONSTRUCAO
EIRELI

83.339.556/0001-
34

29/06/2021 -
09:13:58

42MLCB07M5 SPRINGER 70 95,00 6.650,00 Sim

CARDOSO E AGUIAR
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

19.104.617/0001-
85

30/06/2021 -
07:47:11

EOS EOS 70 165,00 11.550,00 Sim

M C LEOTTI EIRELI 11.287.970/0001-
36

29/06/2021 -
18:13:18

SERVIÇOS SERVIÇOS 70 115,00 8.050,00 Sim

GIVANILDO R SOUSA 14.671.599/0001-
08

29/06/2021 -
22:19:09

serviço - EOS serviço - EOS 70 160,00 11.200,00 Sim

0045 - Reposição de placa de display 12.000 btus
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

BIOCLEAN SERVICOS
E CONSTRUCAO
EIRELI

83.339.556/0001-
34

29/06/2021 -
09:14:59

42MLCB12M5 SPRINGER 55 95,00 5.225,00 Sim

CARDOSO E AGUIAR
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

19.104.617/0001-
85

30/06/2021 -
07:47:07

EOS EOS 55 166,67 9.166,85 Sim

M C LEOTTI EIRELI 11.287.970/0001-
36

29/06/2021 -
18:13:45

SERVIÇOS SERVIÇOS 55 116,00 6.380,00 Sim

GIVANILDO R SOUSA 14.671.599/0001-
08

29/06/2021 -
22:19:32

serviço - EOS serviço - EOS 55 166,00 9.130,00 Sim

0046 - Reposição de placa de display 18.000 btus
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

BIOCLEAN SERVICOS
E CONSTRUCAO
EIRELI

83.339.556/0001-
34

29/06/2021 -
09:17:36

42MLCB18M5 SPRINGER 70 115,00 8.050,00 Sim

CARDOSO E AGUIAR
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

19.104.617/0001-
85

30/06/2021 -
07:47:04

EOS EOS 70 183,33 12.833,10 Sim

M C LEOTTI EIRELI 11.287.970/0001-
36

29/06/2021 -
18:14:28

SERVIÇOS SERVIÇOS 70 128,00 8.960,00 Sim

GIVANILDO R SOUSA 14.671.599/0001-
08

29/06/2021 -
22:20:05

serviço - EOS serviço - EOS 70 180,00 12.600,00 Sim

0047 - Reposição de placa de display 24.000 btus
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

BIOCLEAN SERVICOS
E CONSTRUCAO
EIRELI

83.339.556/0001-
34

29/06/2021 -
09:18:49

42MLCB24M5 SPRINGER 55 120,00 6.600,00 Sim

CARDOSO E AGUIAR
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

19.104.617/0001-
85

30/06/2021 -
07:47:02

EOS EOS 55 186,67 10.266,85 Sim

M C LEOTTI EIRELI 11.287.970/0001-
36

29/06/2021 -
18:14:53

SERVIÇOS SERVIÇOS 55 130,00 7.150,00 Sim

GIVANILDO R SOUSA 14.671.599/0001-
08

29/06/2021 -
22:20:28

serviço - EOS serviço - EOS 55 185,00 10.175,00 Sim
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0048 - Reposição de placa de display 30.000 btus
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

BIOCLEAN SERVICOS
E CONSTRUCAO
EIRELI

83.339.556/0001-
34

29/06/2021 -
09:19:54

42MLCB30M5 SPRINGER 55 120,00 6.600,00 Sim

CARDOSO E AGUIAR
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

19.104.617/0001-
85

30/06/2021 -
07:46:59

EOS EOS 55 193,33 10.633,15 Sim

M C LEOTTI EIRELI 11.287.970/0001-
36

29/06/2021 -
18:15:26

SERVIÇOS SERVIÇOS 55 135,00 7.425,00 Sim

GIVANILDO R SOUSA 14.671.599/0001-
08

29/06/2021 -
22:20:55

serviço - EOS serviço - EOS 55 190,00 10.450,00 Sim

0049 - Reposição de placa de display 36.000 btus
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

BIOCLEAN SERVICOS
E CONSTRUCAO
EIRELI

83.339.556/0001-
34

29/06/2021 -
09:20:56

42MLCB36M5 SPRINGER 33 120,00 3.960,00 Sim

CARDOSO E AGUIAR
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

19.104.617/0001-
85

30/06/2021 -
07:46:56

EOS EOS 33 193,33 6.379,89 Sim

M C LEOTTI EIRELI 11.287.970/0001-
36

29/06/2021 -
18:15:55

SERVIÇOS SERVIÇOS 33 135,00 4.455,00 Sim

GIVANILDO R SOUSA 14.671.599/0001-
08

29/06/2021 -
22:21:32

serviço - EOS serviço - EOS 33 193,00 6.369,00 Sim

0050 - Reposição de placa de display 48.000 btus
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

BIOCLEAN SERVICOS
E CONSTRUCAO
EIRELI

83.339.556/0001-
34

29/06/2021 -
09:22:08

42MLCB48M5 SPRINGER 33 120,00 3.960,00 Sim

CARDOSO E AGUIAR
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

19.104.617/0001-
85

30/06/2021 -
07:46:53

EOS EOS 33 193,33 6.379,89 Sim

M C LEOTTI EIRELI 11.287.970/0001-
36

29/06/2021 -
18:16:23

SERVIÇOS SERVIÇOS 33 135,00 4.455,00 Sim

GIVANILDO R SOUSA 14.671.599/0001-
08

29/06/2021 -
22:21:58

serviço - EOS serviço - EOS 33 193,00 6.369,00 Sim

0051 - Reposição de protetor térmico 9.000 btus
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

BIOCLEAN SERVICOS
E CONSTRUCAO
EIRELI

83.339.556/0001-
34

29/06/2021 -
09:24:43

3/4HP09K220V EOS 70 55,00 3.850,00 Sim

CARDOSO E AGUIAR
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

19.104.617/0001-
85

30/06/2021 -
07:48:56

EOS EOS 70 128,33 8.983,10 Sim

M C LEOTTI EIRELI 11.287.970/0001-
36

29/06/2021 -
18:17:01

SERVIÇOS SERVIÇOS 70 89,00 6.230,00 Sim

GIVANILDO R SOUSA 14.671.599/0001-
08

29/06/2021 -
22:22:31

serviço - EOS serviço - EOS 70 128,00 8.960,00 Sim

0052 - Reposição de protetor térmico 12.000 btus
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

BIOCLEAN SERVICOS
E CONSTRUCAO
EIRELI

83.339.556/0001-
34

29/06/2021 -
09:25:49

1,5HP12K220V EOS 55 55,00 3.025,00 Sim

CARDOSO E AGUIAR
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

19.104.617/0001-
85

30/06/2021 -
07:48:53

EOS EOS 55 83,33 4.583,15 Sim

M C LEOTTI EIRELI 11.287.970/0001-
36

29/06/2021 -
18:17:27

SERVIÇOS SERVIÇOS 55 58,00 3.190,00 Sim

GIVANILDO R SOUSA 14.671.599/0001-
08

29/06/2021 -
22:22:56

serviço - EOS serviço - EOS 55 83,00 4.565,00 Sim

0053 - Reposição de protetor térmico 18.000 btus



Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 23/08/2021 às 11:27:58.
Página 23 de 327

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

BIOCLEAN SERVICOS
E CONSTRUCAO
EIRELI

83.339.556/0001-
34

29/06/2021 -
09:27:11

2HP18K220V EOS 39 55,00 2.145,00 Sim

CARDOSO E AGUIAR
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

19.104.617/0001-
85

30/06/2021 -
07:48:50

EOS EOS 39 76,67 2.990,13 Sim

M C LEOTTI EIRELI 11.287.970/0001-
36

29/06/2021 -
18:17:58

SERVIÇOS SERVIÇOS 39 53,00 2.067,00 Sim

GIVANILDO R SOUSA 14.671.599/0001-
08

29/06/2021 -
22:23:59

serviço - EOS serviço - EOS 39 76,00 2.964,00 Sim

0054 - Reposição de protetor térmico 24.000 btus
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

BIOCLEAN SERVICOS
E CONSTRUCAO
EIRELI

83.339.556/0001-
34

29/06/2021 -
09:28:24

2,5HP24K220V EOS 39 55,00 2.145,00 Sim

CARDOSO E AGUIAR
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

19.104.617/0001-
85

30/06/2021 -
07:48:47

EOS EOS 39 83,33 3.249,87 Sim

M C LEOTTI EIRELI 11.287.970/0001-
36

29/06/2021 -
18:18:27

SERVIÇOS SERVIÇOS 39 58,00 2.262,00 Sim

GIVANILDO R SOUSA 14.671.599/0001-
08

29/06/2021 -
22:24:21

serviço - EOS serviço - EOS 39 83,00 3.237,00 Sim

0055 - Reposição de protetor térmico 30.000 btus
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

BIOCLEAN SERVICOS
E CONSTRUCAO
EIRELI

83.339.556/0001-
34

29/06/2021 -
09:34:55

3HP30K220V EOS 39 55,00 2.145,00 Sim

CARDOSO E AGUIAR
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

19.104.617/0001-
85

30/06/2021 -
07:48:43

EOS EOS 39 83,33 3.249,87 Sim

M C LEOTTI EIRELI 11.287.970/0001-
36

29/06/2021 -
18:19:02

SERVIÇOS SERVIÇOS 39 58,00 2.262,00 Sim

GIVANILDO R SOUSA 14.671.599/0001-
08

29/06/2021 -
22:24:43

serviço - EOS serviço - EOS 39 83,00 3.237,00 Sim

0056 - Reposição de protetor térmico 36.000 btus
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

BIOCLEAN SERVICOS
E CONSTRUCAO
EIRELI

83.339.556/0001-
34

29/06/2021 -
09:34:48

3,5HP36220V EOS 39 55,00 2.145,00 Sim

CARDOSO E AGUIAR
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

19.104.617/0001-
85

30/06/2021 -
07:48:41

EOS EOS 39 103,33 4.029,87 Sim

M C LEOTTI EIRELI 11.287.970/0001-
36

29/06/2021 -
18:19:29

SERVIÇOS SERVIÇOS 39 72,00 2.808,00 Sim

GIVANILDO R SOUSA 14.671.599/0001-
08

29/06/2021 -
22:25:07

serviço - EOS serviço - EOS 39 103,00 4.017,00 Sim

0057 - Reposição de protetor térmico 48.000 btus
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

BIOCLEAN SERVICOS
E CONSTRUCAO
EIRELI

83.339.556/0001-
34

29/06/2021 -
09:35:54

4HP48K220V EOS 39 55,00 2.145,00 Sim

CARDOSO E AGUIAR
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

19.104.617/0001-
85

30/06/2021 -
07:48:38

EOS EOS 39 93,33 3.639,87 Sim

M C LEOTTI EIRELI 11.287.970/0001-
36

29/06/2021 -
18:20:02

SERVIÇOS SERVIÇOS 39 65,00 2.535,00 Sim

GIVANILDO R SOUSA 14.671.599/0001-
08

29/06/2021 -
22:25:24

serviço - EOS serviço - EOS 39 93,00 3.627,00 Sim

0058 - Reposição de ventilador do evaporador e condensador 9.000 btus
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006
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BIOCLEAN SERVICOS
E CONSTRUCAO
EIRELI

83.339.556/0001-
34

29/06/2021 -
09:38:19

EUA62094010 EOS 55 193,00 10.615,00 Sim

CARDOSO E AGUIAR
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

19.104.617/0001-
85

30/06/2021 -
07:48:34

EOS EOS 55 273,33 15.033,15 Sim

M C LEOTTI EIRELI 11.287.970/0001-
36

29/06/2021 -
18:20:52

SERVIÇOS SERVIÇOS 55 191,00 10.505,00 Sim

GIVANILDO R SOUSA 14.671.599/0001-
08

29/06/2021 -
22:25:56

serviço - EOS serviço - EOS 55 270,00 14.850,00 Sim

0059 - Reposição de ventilador do evaporador e condensador 12.000 btus
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

BIOCLEAN SERVICOS
E CONSTRUCAO
EIRELI

83.339.556/0001-
34

29/06/2021 -
09:40:10

EUA62124010 EOS 55 193,00 10.615,00 Sim

CARDOSO E AGUIAR
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

19.104.617/0001-
85

30/06/2021 -
07:48:32

EOS EOS 55 273,33 15.033,15 Sim

M C LEOTTI EIRELI 11.287.970/0001-
36

29/06/2021 -
18:21:55

SERVIÇOS SERVIÇOS 55 191,00 10.505,00 Sim

GIVANILDO R SOUSA 14.671.599/0001-
08

29/06/2021 -
22:26:32

serviço - EOS serviço - EOS 55 273,00 15.015,00 Sim

0060 - Reposição de ventilador do evaporador e condensador 18.000 btus
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

BIOCLEAN SERVICOS
E CONSTRUCAO
EIRELI

83.339.556/0001-
34

29/06/2021 -
09:50:10

EUA62184010 EOS 33 215,00 7.095,00 Sim

CARDOSO E AGUIAR
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

19.104.617/0001-
85

30/06/2021 -
07:48:28

EOS EOS 33 280,00 9.240,00 Sim

M C LEOTTI EIRELI 11.287.970/0001-
36

29/06/2021 -
18:22:45

SERVIÇOS SERVIÇOS 33 196,00 6.468,00 Sim

GIVANILDO R SOUSA 14.671.599/0001-
08

29/06/2021 -
22:27:03

serviço - EOS serviço - EOS 33 280,00 9.240,00 Sim

0061 - Reposição de ventilador de evaporador e condensador 24.000 btus
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

BIOCLEAN SERVICOS
E CONSTRUCAO
EIRELI

83.339.556/0001-
34

29/06/2021 -
16:32:59

EUA62244010 EOS 33 215,00 7.095,00 Sim

CARDOSO E AGUIAR
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

19.104.617/0001-
85

30/06/2021 -
07:49:48

EOS EOS 33 280,00 9.240,00 Sim

M C LEOTTI EIRELI 11.287.970/0001-
36

29/06/2021 -
18:23:25

SERVIÇOS SERVIÇOS 33 196,00 6.468,00 Sim

GIVANILDO R SOUSA 14.671.599/0001-
08

29/06/2021 -
22:27:29

serviço - EOS serviço - EOS 33 280,00 9.240,00 Sim

0062 - Reposição de ventilador de evaporador e condensador 30.000 btus
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

BIOCLEAN SERVICOS
E CONSTRUCAO
EIRELI

83.339.556/0001-
34

29/06/2021 -
16:33:20

EUA62304010 WEG 33 215,00 7.095,00 Sim

CARDOSO E AGUIAR
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

19.104.617/0001-
85

30/06/2021 -
07:49:42

EOS EOS 33 296,67 9.790,11 Sim

M C LEOTTI EIRELI 11.287.970/0001-
36

29/06/2021 -
18:24:01

SERVIÇOS SERVIÇOS 33 207,00 6.831,00 Sim

GIVANILDO R SOUSA 14.671.599/0001-
08

29/06/2021 -
22:27:58

serviço - EOS serviço - EOS 33 296,00 9.768,00 Sim

0063 - Reposição de ventilador de evaporador e condensador 36.000 btus
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

BIOCLEAN SERVICOS
E CONSTRUCAO
EIRELI

83.339.556/0001-
34

29/06/2021 -
16:33:39

EUA62364010 WEG 33 215,00 7.095,00 Sim
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CARDOSO E AGUIAR
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

19.104.617/0001-
85

30/06/2021 -
07:49:39

EOS EOS 33 296,67 9.790,11 Sim

M C LEOTTI EIRELI 11.287.970/0001-
36

29/06/2021 -
18:24:32

SERVIÇOS SERVIÇOS 33 207,00 6.831,00 Sim

GIVANILDO R SOUSA 14.671.599/0001-
08

29/06/2021 -
22:28:32

serviço - EOS serviço - EOS 33 296,00 9.768,00 Sim

0064 - Reposição de ventilador do evaporador e condensador 48.000 btus
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

BIOCLEAN SERVICOS
E CONSTRUCAO
EIRELI

83.339.556/0001-
34

29/06/2021 -
16:33:59

EUA62484010 WEG 33 215,00 7.095,00 Sim

CARDOSO E AGUIAR
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

19.104.617/0001-
85

30/06/2021 -
07:49:36

EOS EOS 33 296,67 9.790,11 Sim

M C LEOTTI EIRELI 11.287.970/0001-
36

29/06/2021 -
18:25:06

SERVIÇOS SERVIÇOS 33 207,00 6.831,00 Sim

GIVANILDO R SOUSA 14.671.599/0001-
08

29/06/2021 -
22:28:55

serviço - EOS serviço - EOS 33 296,00 9.768,00 Sim

0065 - Reposição de sensor de desgelo para Split
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

BIOCLEAN SERVICOS
E CONSTRUCAO
EIRELI

83.339.556/0001-
34

29/06/2021 -
10:02:51

42XQC060515LC EOS 55 55,00 3.025,00 Sim

CARDOSO E AGUIAR
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

19.104.617/0001-
85

30/06/2021 -
07:49:32

EOS EOS 55 90,00 4.950,00 Sim

M C LEOTTI EIRELI 11.287.970/0001-
36

29/06/2021 -
18:25:42

SERVIÇOS SERVIÇOS 55 63,00 3.465,00 Sim

GIVANILDO R SOUSA 14.671.599/0001-
08

29/06/2021 -
22:29:46

serviço - EOS serviço - EOS 55 90,00 4.950,00 Sim

0066 - Reposição da turbina da evaporadora da Split 7.000 a 12.000 btus
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

BIOCLEAN SERVICOS
E CONSTRUCAO
EIRELI

83.339.556/0001-
34

29/06/2021 -
10:08:57

EVAP42MBC912LS SPRINGER 55 99,00 5.445,00 Sim

CARDOSO E AGUIAR
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

19.104.617/0001-
85

30/06/2021 -
07:50:43

ELGIN ELGIN 55 130,00 7.150,00 Sim

M C LEOTTI EIRELI 11.287.970/0001-
36

29/06/2021 -
18:26:19

SERVIÇOS SERVIÇOS 55 91,00 5.005,00 Sim

GIVANILDO R SOUSA 14.671.599/0001-
08

29/06/2021 -
22:30:09

serviço - EOS serviço - EOS 55 130,00 7.150,00 Sim

0067 - Reposição da turbina da evaporadora da Split de 18.000 a 24.000 btus
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

BIOCLEAN SERVICOS
E CONSTRUCAO
EIRELI

83.339.556/0001-
34

29/06/2021 -
16:34:31

EUA6218224010 SPRINGER 55 100,00 5.500,00 Sim

CARDOSO E AGUIAR
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

19.104.617/0001-
85

30/06/2021 -
07:50:40

ELGIN ELGIN 55 173,33 9.533,15 Sim

M C LEOTTI EIRELI 11.287.970/0001-
36

29/06/2021 -
18:26:55

SERVIÇOS SERVIÇOS 55 121,00 6.655,00 Sim

GIVANILDO R SOUSA 14.671.599/0001-
08

29/06/2021 -
22:30:34

serviço - EOS serviço - EOS 55 173,00 9.515,00 Sim

0068 - Reposição da turbina da evaporadora da Split de 30.00 a 60.000 btus
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

BIOCLEAN SERVICOS
E CONSTRUCAO
EIRELI

83.339.556/0001-
34

29/06/2021 -
16:35:25

EVAP42MBC3060LSSPRINGER 55 130,00 7.150,00 Sim

CARDOSO E AGUIAR
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

19.104.617/0001-
85

30/06/2021 -
07:50:38

ELGIN ELGIN 55 180,00 9.900,00 Sim
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M C LEOTTI EIRELI 11.287.970/0001-
36

29/06/2021 -
18:27:32

SERVIÇOS SERVIÇOS 55 126,00 6.930,00 Sim

GIVANILDO R SOUSA 14.671.599/0001-
08

29/06/2021 -
22:30:57

serviço - EOS serviço - EOS 55 180,00 9.900,00 Sim

0069 - Reposição do motor do ventilador da evaporadora Split de 7.000 a 9.000 btus
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

BIOCLEAN SERVICOS
E CONSTRUCAO
EIRELI

83.339.556/0001-
34

29/06/2021 -
16:35:47

EUA6207094010 SPRINGER 55 115,00 6.325,00 Sim

CARDOSO E AGUIAR
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

19.104.617/0001-
85

30/06/2021 -
07:50:35

SPRINGER SPRINGER 55 163,33 8.983,15 Sim

M C LEOTTI EIRELI 11.287.970/0001-
36

29/06/2021 -
18:28:04

SERVIÇOS SERVIÇOS 55 114,00 6.270,00 Sim

GIVANILDO R SOUSA 14.671.599/0001-
08

29/06/2021 -
22:31:22

serviço - EOS serviço - EOS 55 163,00 8.965,00 Sim

0070 - Reposição do motor do ventilador da evaporadora Split 12.000 a 22.000 btus
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

BIOCLEAN SERVICOS
E CONSTRUCAO
EIRELI

83.339.556/0001-
34

29/06/2021 -
10:16:11

EUA6218224010 SPRINGER 33 120,00 3.960,00 Sim

CARDOSO E AGUIAR
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

19.104.617/0001-
85

30/06/2021 -
07:50:32

SPRINGER SPRINGER 33 190,00 6.270,00 Sim

M C LEOTTI EIRELI 11.287.970/0001-
36

29/06/2021 -
18:28:52

SERVIÇOS SERVIÇOS 33 133,00 4.389,00 Sim

GIVANILDO R SOUSA 14.671.599/0001-
08

29/06/2021 -
22:31:51

serviço - EOS serviço - EOS 33 190,00 6.270,00 Sim

0071 - Reposição do motor do ventilador da evaporadora Split 24.000 a 60.000 btus
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

BIOCLEAN SERVICOS
E CONSTRUCAO
EIRELI

83.339.556/0001-
34

29/06/2021 -
10:25:30

EUA6224604010 SPRINGER 22 170,00 3.740,00 Sim

CARDOSO E AGUIAR
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

19.104.617/0001-
85

30/06/2021 -
07:53:07

SPRINGER SPRINGER 22 306,67 6.746,74 Sim

M C LEOTTI EIRELI 11.287.970/0001-
36

29/06/2021 -
19:34:16

SERVIÇOS SERVIÇOS 22 214,00 4.708,00 Sim

GIVANILDO R SOUSA 14.671.599/0001-
08

29/06/2021 -
22:34:30

serviço - EOS serviço - EOS 22 306,00 6.732,00 Sim

0072 - Reposição da frente plástica da evaporadora da Split 7.000 a 18.000 btus
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

BIOCLEAN SERVICOS
E CONSTRUCAO
EIRELI

83.339.556/0001-
34

29/06/2021 -
10:27:31

42DQA07184515LS SPRINGER 22 80,00 1.760,00 Sim

CARDOSO E AGUIAR
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

19.104.617/0001-
85

30/06/2021 -
07:53:03

POTTER E
BRUMFIELD

POTTER E
BRUMFIELD

22 120,00 2.640,00 Sim

M C LEOTTI EIRELI 11.287.970/0001-
36

29/06/2021 -
19:35:11

SERVIÇOS SERVIÇOS 22 84,00 1.848,00 Sim

GIVANILDO R SOUSA 14.671.599/0001-
08

29/06/2021 -
22:34:51

serviço - EOS serviço - EOS 22 120,00 2.640,00 Sim

0073 - Reposição da frente plástica da evaporadora da Split 24.000 a 30.000 btus
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

BIOCLEAN SERVICOS
E CONSTRUCAO
EIRELI

83.339.556/0001-
34

29/06/2021 -
16:37:26

42DQA2430184515LSSPRINGER 33 65,00 2.145,00 Sim

CARDOSO E AGUIAR
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

19.104.617/0001-
85

30/06/2021 -
07:53:00

POTTER E
BRUMFIELD

POTTER E
BRUMFIELD

33 95,00 3.135,00 Sim

M C LEOTTI EIRELI 11.287.970/0001-
36

29/06/2021 -
19:36:09

SERVIÇOS SERVIÇOS 33 66,00 2.178,00 Sim
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GIVANILDO R SOUSA 14.671.599/0001-
08

29/06/2021 -
22:35:22

serviço - EOS serviço - EOS 33 95,00 3.135,00 Sim

0074 - Reposição de placas eletrônicas para Split 7.000 a 22.000 btus
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

BIOCLEAN SERVICOS
E CONSTRUCAO
EIRELI

83.339.556/0001-
34

29/06/2021 -
10:41:12

42RWQA0722515LSEOS 33 110,00 3.630,00 Sim

CARDOSO E AGUIAR
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

19.104.617/0001-
85

30/06/2021 -
07:52:58

eos eos 33 180,00 5.940,00 Sim

M C LEOTTI EIRELI 11.287.970/0001-
36

29/06/2021 -
19:37:13

SERVIÇOS SERVIÇOS 33 126,00 4.158,00 Sim

GIVANILDO R SOUSA 14.671.599/0001-
08

29/06/2021 -
22:35:42

serviço - EOS serviço - EOS 33 180,00 5.940,00 Sim

0075 - Reposição de placas eletrônicas para Split 24.000 a 30.000 btus
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

BIOCLEAN SERVICOS
E CONSTRUCAO
EIRELI

83.339.556/0001-
34

29/06/2021 -
10:40:41

42RWQA24302515LSEOS 33 110,00 3.630,00 Sim

CARDOSO E AGUIAR
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

19.104.617/0001-
85

30/06/2021 -
07:52:55

eos eos 33 183,33 6.049,89 Sim

M C LEOTTI EIRELI 11.287.970/0001-
36

29/06/2021 -
19:38:30

SERVIÇOS SERVIÇOS 33 128,00 4.224,00 Sim

GIVANILDO R SOUSA 14.671.599/0001-
08

29/06/2021 -
22:36:04

serviço - EOS serviço - EOS 33 180,00 5.940,00 Sim

0076 - Reposição de filtro de ar para Split.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

BIOCLEAN SERVICOS
E CONSTRUCAO
EIRELI

83.339.556/0001-
34

29/06/2021 -
10:43:35

GW13801011 SPRINGER 55 60,00 3.300,00 Sim

CARDOSO E AGUIAR
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

19.104.617/0001-
85

30/06/2021 -
07:52:52

ELGIN ELGIN 55 110,00 6.050,00 Sim

M C LEOTTI EIRELI 11.287.970/0001-
36

29/06/2021 -
19:39:24

SERVIÇOS SERVIÇOS 55 77,00 4.235,00 Sim

GIVANILDO R SOUSA 14.671.599/0001-
08

29/06/2021 -
22:36:30

serviço - EOS serviço - EOS 55 110,00 6.050,00 Sim

0077 - Reposição do receptor de sinal do controle remoto
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

BIOCLEAN SERVICOS
E CONSTRUCAO
EIRELI

83.339.556/0001-
34

29/06/2021 -
10:50:12

42XQA018515KC SPRINGER 55 55,00 3.025,00 Sim

CARDOSO E AGUIAR
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

19.104.617/0001-
85

30/06/2021 -
07:52:49

eos eos 55 55,00 3.025,00 Sim

M C LEOTTI EIRELI 11.287.970/0001-
36

29/06/2021 -
19:40:51

SERVIÇOS SERVIÇOS 55 38,00 2.090,00 Sim

GIVANILDO R SOUSA 14.671.599/0001-
08

29/06/2021 -
22:36:50

serviço - EOS serviço - EOS 55 55,00 3.025,00 Sim

0078 - Reposição do motor do ventilador da condensadora da Split 7.000 a 9.000 btus.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

BIOCLEAN SERVICOS
E CONSTRUCAO
EIRELI

83.339.556/0001-
34

29/06/2021 -
16:38:31

BBG0709AB EOS 55 145,00 7.975,00 Sim

CARDOSO E AGUIAR
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

19.104.617/0001-
85

30/06/2021 -
07:52:46

eos eos 55 198,33 10.908,15 Sim

M C LEOTTI EIRELI 11.287.970/0001-
36

29/06/2021 -
19:42:26

SERVIÇOS SERVIÇOS 55 138,00 7.590,00 Sim

GIVANILDO R SOUSA 14.671.599/0001-
08

29/06/2021 -
22:37:23

serviço - EOS serviço - EOS 55 190,00 10.450,00 Sim
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0079 - Reposição da hélice da condensadora da Split 7.500 a 12.000 btus.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

BIOCLEAN SERVICOS
E CONSTRUCAO
EIRELI

83.339.556/0001-
34

29/06/2021 -
10:49:51

38XCA07512MB EOS 55 95,00 5.225,00 Sim

CARDOSO E AGUIAR
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

19.104.617/0001-
85

30/06/2021 -
07:52:42

eos eos 55 146,67 8.066,85 Sim

M C LEOTTI EIRELI 11.287.970/0001-
36

29/06/2021 -
19:43:22

SERVIÇOS SERVIÇOS 55 102,00 5.610,00 Sim

GIVANILDO R SOUSA 14.671.599/0001-
08

29/06/2021 -
22:37:55

serviço - EOS serviço - EOS 55 146,00 8.030,00 Sim

0080 - Reposição da hélice da condensadora da Split 18.000 a 24.000btus
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

BIOCLEAN SERVICOS
E CONSTRUCAO
EIRELI

83.339.556/0001-
34

29/06/2021 -
10:51:50

38XCA01824MB SPRINGER 55 115,00 6.325,00 Sim

CARDOSO E AGUIAR
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

19.104.617/0001-
85

30/06/2021 -
07:52:37

eos eos 55 163,33 8.983,15 Sim

M C LEOTTI EIRELI 11.287.970/0001-
36

29/06/2021 -
19:44:14

SERVIÇOS SERVIÇOS 55 114,00 6.270,00 Sim

GIVANILDO R SOUSA 14.671.599/0001-
08

29/06/2021 -
22:38:21

serviço - EOS serviço - EOS 55 163,00 8.965,00 Sim

0081 - Reposição da hélice da condensadora da Split 30.000 a 60.000 btus
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

BIOCLEAN SERVICOS
E CONSTRUCAO
EIRELI

83.339.556/0001-
34

29/06/2021 -
13:27:31

38XCA03060MB SPRINGER 33 130,00 4.290,00 Sim

CARDOSO E AGUIAR
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

19.104.617/0001-
85

30/06/2021 -
07:53:30

EOS EOS 33 234,67 7.744,11 Sim

M C LEOTTI EIRELI 11.287.970/0001-
36

29/06/2021 -
19:45:00

SERVIÇOS SERVIÇOS 33 164,00 5.412,00 Sim

GIVANILDO R SOUSA 14.671.599/0001-
08

29/06/2021 -
22:38:57

serviço - EOS serviço - EOS 33 220,00 7.260,00 Sim

0082 - Reposição do compressor Scrool/rotativo para Split 9.000 btus.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

BIOCLEAN SERVICOS
E CONSTRUCAO
EIRELI

83.339.556/0001-
34

29/06/2021 -
16:39:15

RGA5509EXD TECUMSEH 55 205,00 11.275,00 Sim

CARDOSO E AGUIAR
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

19.104.617/0001-
85

30/06/2021 -
07:59:18

tecumseh tecumseh 55 386,67 21.266,85 Sim

M C LEOTTI EIRELI 11.287.970/0001-
36

29/06/2021 -
19:46:06

SERVIÇOS SERVIÇOS 55 270,00 14.850,00 Sim

GIVANILDO R SOUSA 14.671.599/0001-
08

29/06/2021 -
22:39:26

serviço - EOS serviço - EOS 55 380,00 20.900,00 Sim

0083 - Reposição do compressor Scrool/rotativo para Split 12.000 btus
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

BIOCLEAN SERVICOS
E CONSTRUCAO
EIRELI

83.339.556/0001-
34

29/06/2021 -
16:39:40

RGA5512EXD TECUMSEH 55 205,00 11.275,00 Sim

CARDOSO E AGUIAR
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

19.104.617/0001-
85

30/06/2021 -
07:59:22

tecumseh tecumseh 55 430,00 23.650,00 Sim

M C LEOTTI EIRELI 11.287.970/0001-
36

29/06/2021 -
19:46:50

SERVIÇOS SERVIÇOS 55 301,00 16.555,00 Sim

GIVANILDO R SOUSA 14.671.599/0001-
08

29/06/2021 -
22:40:06

serviço - EOS serviço - EOS 55 400,00 22.000,00 Sim

0084 - Reposição de compressor Scrool/rotativo para Split 18.000 btus
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Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC
123/2006

BIOCLEAN SERVICOS
E CONSTRUCAO
EIRELI

83.339.556/0001-
34

29/06/2021 -
16:40:05

RGA5518EXD ELGIN 55 330,00 18.150,00 Sim

CARDOSO E AGUIAR
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

19.104.617/0001-
85

30/06/2021 -
07:59:27

tecumseh tecumseh 55 630,00 34.650,00 Sim

M C LEOTTI EIRELI 11.287.970/0001-
36

29/06/2021 -
19:47:43

SERVIÇOS SERVIÇOS 55 441,00 24.255,00 Sim

GIVANILDO R SOUSA 14.671.599/0001-
08

29/06/2021 -
22:40:41

serviço - EOS serviço - EOS 55 590,00 32.450,00 Sim

0085 - Reposição do compressor Scrool/rotativo para Split 30.000 btus
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

BIOCLEAN SERVICOS
E CONSTRUCAO
EIRELI

83.339.556/0001-
34

29/06/2021 -
13:35:23

ZA30KCE-TF5-
524

COPELAND 55 330,00 18.150,00 Sim

CARDOSO E AGUIAR
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

19.104.617/0001-
85

29/06/2021 -
17:36:53

tecumseh tecumseh 55 673,33 37.033,15 Sim

M C LEOTTI EIRELI 11.287.970/0001-
36

29/06/2021 -
19:49:23

SERVIÇOS SERVIÇOS 55 471,00 25.905,00 Sim

GIVANILDO R SOUSA 14.671.599/0001-
08

29/06/2021 -
22:41:04

serviço - EOS serviço - EOS 55 650,00 35.750,00 Sim

0086 - Reposição da chave contactora para Split 7.500 a 9.000btus.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

BIOCLEAN SERVICOS
E CONSTRUCAO
EIRELI

83.339.556/0001-
34

29/06/2021 -
16:40:38

IC12A10/220V SIBRATEC 55 95,00 5.225,00 Sim

CARDOSO E AGUIAR
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

19.104.617/0001-
85

29/06/2021 -
17:38:27

sibratec sibratec 55 151,67 8.341,85 Sim

M C LEOTTI EIRELI 11.287.970/0001-
36

29/06/2021 -
19:50:01

SERVIÇOS SERVIÇOS 55 106,00 5.830,00 Sim

GIVANILDO R SOUSA 14.671.599/0001-
08

29/06/2021 -
22:41:31

serviço - EOS serviço - EOS 55 151,00 8.305,00 Sim

0087 - Reposição da chave contactora para Split 12.000 a 18.000 btus.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

BIOCLEAN SERVICOS
E CONSTRUCAO
EIRELI

83.339.556/0001-
34

29/06/2021 -
16:40:56

IC18A10/220V SIBRATEC 55 95,00 5.225,00 Sim

CARDOSO E AGUIAR
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

19.104.617/0001-
85

29/06/2021 -
17:39:00

sibratec sibratec 55 161,67 8.891,85 Sim

M C LEOTTI EIRELI 11.287.970/0001-
36

29/06/2021 -
19:51:39

SERVIÇOS SERVIÇOS 55 113,00 6.215,00 Sim

GIVANILDO R SOUSA 14.671.599/0001-
08

29/06/2021 -
22:42:03

serviço - EOS serviço - EOS 55 160,00 8.800,00 Sim

0088 - Reposição da chave contactora para Split 18.000 a 24.000 btus.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

BIOCLEAN SERVICOS
E CONSTRUCAO
EIRELI

83.339.556/0001-
34

29/06/2021 -
16:41:17

IC32A10/220V SIBRATEC 55 95,00 5.225,00 Sim

CARDOSO E AGUIAR
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

19.104.617/0001-
85

29/06/2021 -
17:39:39

sibratec sibratec 55 165,00 9.075,00 Sim

M C LEOTTI EIRELI 11.287.970/0001-
36

29/06/2021 -
19:52:49

SERVIÇOS SERVIÇOS 55 115,00 6.325,00 Sim

GIVANILDO R SOUSA 14.671.599/0001-
08

29/06/2021 -
22:42:25

serviço - EOS serviço - EOS 55 165,00 9.075,00 Sim

0089 - Reposição da chave contactora para Split 30.000 a 60.000 btus.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006
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BIOCLEAN SERVICOS
E CONSTRUCAO
EIRELI

83.339.556/0001-
34

29/06/2021 -
16:41:56

IC40A10/220V SIBRATEC 55 95,00 5.225,00 Sim

CARDOSO E AGUIAR
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

19.104.617/0001-
85

29/06/2021 -
17:40:30

sibratec sibratec 55 171,67 9.441,85 Sim

M C LEOTTI EIRELI 11.287.970/0001-
36

29/06/2021 -
19:54:23

SERVIÇOS SERVIÇOS 55 120,00 6.600,00 Sim

GIVANILDO R SOUSA 14.671.599/0001-
08

29/06/2021 -
22:42:47

serviço - EOS serviço - EOS 55 171,00 9.405,00 Sim

0090 - Reposição do sensor de temperatura 12.000 btus.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

BIOCLEAN SERVICOS
E CONSTRUCAO
EIRELI

83.339.556/0001-
34

29/06/2021 -
13:51:15

42XQB09515LC EOS 55 48,00 2.640,00 Sim

CARDOSO E AGUIAR
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

19.104.617/0001-
85

29/06/2021 -
17:41:12

EOS EOS 55 103,33 5.683,15 Sim

M C LEOTTI EIRELI 11.287.970/0001-
36

29/06/2021 -
19:56:25

SERVIÇOS SERVIÇOS 55 79,00 4.345,00 Sim

GIVANILDO R SOUSA 14.671.599/0001-
08

29/06/2021 -
22:43:06

serviço - EOS serviço - EOS 55 100,00 5.500,00 Sim

0091 - Reposição do sensor de gelo 9.000 btus.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

BIOCLEAN SERVICOS
E CONSTRUCAO
EIRELI

83.339.556/0001-
34

29/06/2021 -
13:53:23

42XQC090515LC EOS 55 45,00 2.475,00 Sim

CARDOSO E AGUIAR
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

19.104.617/0001-
85

29/06/2021 -
17:42:39

EOS EOS 55 113,33 6.233,15 Sim

M C LEOTTI EIRELI 11.287.970/0001-
36

29/06/2021 -
19:57:45

SERVIÇOS SERVIÇOS 55 79,00 4.345,00 Sim

GIVANILDO R SOUSA 14.671.599/0001-
08

29/06/2021 -
22:43:35

serviço - EOS serviço - EOS 55 110,00 6.050,00 Sim

0092 - Reposição do sensor de gelo 12.000 btus
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

BIOCLEAN SERVICOS
E CONSTRUCAO
EIRELI

83.339.556/0001-
34

29/06/2021 -
13:57:42

42XQB012515LC EOS 55 45,00 2.475,00 Sim

CARDOSO E AGUIAR
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

19.104.617/0001-
85

29/06/2021 -
17:43:06

EOS EOS 55 90,00 4.950,00 Sim

M C LEOTTI EIRELI 11.287.970/0001-
36

29/06/2021 -
22:05:49

SERVIÇOS SERVIÇOS 55 63,00 3.465,00 Sim

GIVANILDO R SOUSA 14.671.599/0001-
08

29/06/2021 -
22:44:01

serviço - EOS serviço - EOS 55 90,00 4.950,00 Sim

0093 - Reposição do capacitor do compressor 30mf-370v
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

BIOCLEAN SERVICOS
E CONSTRUCAO
EIRELI

83.339.556/0001-
34

29/06/2021 -
13:57:52

CAP30UF370V EOS 33 28,00 924,00 Sim

CARDOSO E AGUIAR
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

19.104.617/0001-
85

29/06/2021 -
17:43:54

EOS EOS 33 65,67 2.167,11 Sim

GIVANILDO R SOUSA 14.671.599/0001-
08

29/06/2021 -
22:44:26

serviço - EOS serviço - EOS 33 65,00 2.145,00 Sim

0094 - Reposição do capacitor do compressor 35mf-370v
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

BIOCLEAN SERVICOS
E CONSTRUCAO
EIRELI

83.339.556/0001-
34

29/06/2021 -
13:58:34

CAP35UF370V EOS 33 28,00 924,00 Sim
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CARDOSO E AGUIAR
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

19.104.617/0001-
85

29/06/2021 -
17:44:43

EOS EOS 33 70,67 2.332,11 Sim

M C LEOTTI EIRELI 11.287.970/0001-
36

29/06/2021 -
22:06:23

SERVIÇOS SERVIÇOS 33 49,00 1.617,00 Sim

GIVANILDO R SOUSA 14.671.599/0001-
08

29/06/2021 -
22:44:45

serviço - EOS serviço - EOS 33 70,00 2.310,00 Sim

0095 - Reposição do capacitor do compressor 40mf-370v
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

BIOCLEAN SERVICOS
E CONSTRUCAO
EIRELI

83.339.556/0001-
34

29/06/2021 -
13:59:38

CAP40F370V EOS 33 28,00 924,00 Sim

CARDOSO E AGUIAR
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

19.104.617/0001-
85

29/06/2021 -
17:45:08

EOS EOS 33 64,00 2.112,00 Sim

M C LEOTTI EIRELI 11.287.970/0001-
36

29/06/2021 -
22:07:03

SERVIÇOS SERVIÇOS 33 44,00 1.452,00 Sim

GIVANILDO R SOUSA 14.671.599/0001-
08

29/06/2021 -
22:45:11

serviço - EOS serviço - EOS 33 64,00 2.112,00 Sim

0096 - Reposição do evaporador para Split 7.500 a 9.000 btus
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

BIOCLEAN SERVICOS
E CONSTRUCAO
EIRELI

83.339.556/0001-
34

29/06/2021 -
14:01:24

42MACA09S5 SPRINGER 33 98,00 3.234,00 Sim

CARDOSO E AGUIAR
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

19.104.617/0001-
85

29/06/2021 -
17:45:37

LG LG 33 120,67 3.982,11 Sim

M C LEOTTI EIRELI 11.287.970/0001-
36

29/06/2021 -
22:07:39

SERVIÇOS SERVIÇOS 33 84,00 2.772,00 Sim

GIVANILDO R SOUSA 14.671.599/0001-
08

29/06/2021 -
22:45:36

serviço - EOS serviço - EOS 33 120,00 3.960,00 Sim

0097 - Reposição do evaporador para Split 12.000 a 18.000 btus
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

BIOCLEAN SERVICOS
E CONSTRUCAO
EIRELI

83.339.556/0001-
34

29/06/2021 -
14:03:03

42MACA18S5 SPRINGER 33 98,00 3.234,00 Sim

CARDOSO E AGUIAR
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

19.104.617/0001-
85

29/06/2021 -
17:46:12

LG LG 33 127,33 4.201,89 Sim

M C LEOTTI EIRELI 11.287.970/0001-
36

29/06/2021 -
22:08:24

SERVIÇOS SERVIÇOS 33 89,00 2.937,00 Sim

GIVANILDO R SOUSA 14.671.599/0001-
08

29/06/2021 -
22:45:58

serviço - EOS serviço - EOS 33 127,00 4.191,00 Sim

0098 - Reposição do evaporador para Split 30.000 btus
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

BIOCLEAN SERVICOS
E CONSTRUCAO
EIRELI

83.339.556/0001-
34

29/06/2021 -
14:05:04

42MACA30S5 SPRINGER 33 98,00 3.234,00 Sim

CARDOSO E AGUIAR
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

19.104.617/0001-
85

29/06/2021 -
17:46:44

LG LG 33 117,33 3.871,89 Sim

M C LEOTTI EIRELI 11.287.970/0001-
36

29/06/2021 -
22:09:03

SERVIÇOS SERVIÇOS 33 82,00 2.706,00 Sim

GIVANILDO R SOUSA 14.671.599/0001-
08

29/06/2021 -
22:46:18

serviço - EOS serviço - EOS 33 117,00 3.861,00 Sim

0099 - Reposição do condensador para Split 7.500 btus
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

BIOCLEAN SERVICOS
E CONSTRUCAO
EIRELI

83.339.556/0001-
34

29/06/2021 -
14:06:34

38KCX07S5 SPRINGER 33 98,00 3.234,00 Sim

CARDOSO E AGUIAR
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

19.104.617/0001-
85

29/06/2021 -
17:47:20

LG LG 33 127,33 4.201,89 Sim
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M C LEOTTI EIRELI 11.287.970/0001-
36

29/06/2021 -
22:09:48

SERVIÇOS SERVIÇOS 33 89,00 2.937,00 Sim

GIVANILDO R SOUSA 14.671.599/0001-
08

29/06/2021 -
22:46:35

serviço - EOS serviço - EOS 33 127,00 4.191,00 Sim

0100 - Reposição do condensador para Split 9.000 btus
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

BIOCLEAN SERVICOS
E CONSTRUCAO
EIRELI

83.339.556/0001-
34

29/06/2021 -
14:07:57

38KCX09S5 SPRINGER 55 98,00 5.390,00 Sim

CARDOSO E AGUIAR
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

19.104.617/0001-
85

29/06/2021 -
17:47:59

LG LG 55 128,00 7.040,00 Sim

M C LEOTTI EIRELI 11.287.970/0001-
36

29/06/2021 -
22:11:16

SERVIÇOS SERVIÇOS 55 89,00 4.895,00 Sim

GIVANILDO R SOUSA 14.671.599/0001-
08

29/06/2021 -
22:46:52

serviço - EOS serviço - EOS 55 128,00 7.040,00 Sim

0101 - Reposição do condensador para Split 12.000 btus
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

BIOCLEAN SERVICOS
E CONSTRUCAO
EIRELI

83.339.556/0001-
34

29/06/2021 -
14:18:48

38KCX12S5 SPRINGER 55 98,00 5.390,00 Sim

CARDOSO E AGUIAR
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

19.104.617/0001-
85

29/06/2021 -
17:48:36

LG LG 55 134,67 7.406,85 Sim

M C LEOTTI EIRELI 11.287.970/0001-
36

29/06/2021 -
22:12:06

SERVIÇOS SERVIÇOS 55 94,00 5.170,00 Sim

GIVANILDO R SOUSA 14.671.599/0001-
08

29/06/2021 -
22:49:41

serviço - EOS serviço - EOS 55 134,00 7.370,00 Sim

0102 - Reposição do condensador para Split 18.000 btus
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

BIOCLEAN SERVICOS
E CONSTRUCAO
EIRELI

83.339.556/0001-
34

29/06/2021 -
14:20:11

38KCX18S5 SPRINGER 55 98,00 5.390,00 Sim

CARDOSO E AGUIAR
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

19.104.617/0001-
85

29/06/2021 -
17:49:04

LG LG 55 134,67 7.406,85 Sim

M C LEOTTI EIRELI 11.287.970/0001-
36

29/06/2021 -
22:12:59

SERVIÇOS SERVIÇOS 55 107,00 5.885,00 Sim

GIVANILDO R SOUSA 14.671.599/0001-
08

29/06/2021 -
22:50:07

serviço - EOS serviço - EOS 55 134,00 7.370,00 Sim

0103 - Reposição do condensador para Split 24.000 btus
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

BIOCLEAN SERVICOS
E CONSTRUCAO
EIRELI

83.339.556/0001-
34

29/06/2021 -
14:24:15

38KCX24S5 SPRINGER 33 98,00 3.234,00 Sim

CARDOSO E AGUIAR
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

19.104.617/0001-
85

29/06/2021 -
17:49:29

LG LG 33 153,33 5.059,89 Sim

M C LEOTTI EIRELI 11.287.970/0001-
36

29/06/2021 -
22:13:36

SERVIÇOS SERVIÇOS 33 107,00 3.531,00 Sim

GIVANILDO R SOUSA 14.671.599/0001-
08

29/06/2021 -
22:50:34

serviço - EOS serviço - EOS 33 153,00 5.049,00 Sim

0104 - Reposição do condensador para Split 30.000 btus
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

BIOCLEAN SERVICOS
E CONSTRUCAO
EIRELI

83.339.556/0001-
34

29/06/2021 -
14:25:32

38XCX30S5 SPRINGER 33 98,00 3.234,00 Sim

CARDOSO E AGUIAR
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

19.104.617/0001-
85

29/06/2021 -
17:49:53

LG LG 33 153,33 5.059,89 Sim

M C LEOTTI EIRELI 11.287.970/0001-
36

29/06/2021 -
22:14:25

SERVIÇOS SERVIÇOS 33 107,00 3.531,00 Sim
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GIVANILDO R SOUSA 14.671.599/0001-
08

29/06/2021 -
22:51:09

serviço - EOS serviço - EOS 33 153,00 5.049,00 Sim

0105 - Reposição de botões Springer 18.000 a 21.500 btus
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

BIOCLEAN SERVICOS
E CONSTRUCAO
EIRELI

83.339.556/0001-
34

29/06/2021 -
14:29:37

ZCB215BB SPRINGER 33 25,00 825,00 Sim

CARDOSO E AGUIAR
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

19.104.617/0001-
85

29/06/2021 -
17:50:21

springer springer 33 50,00 1.650,00 Sim

M C LEOTTI EIRELI 11.287.970/0001-
36

29/06/2021 -
22:14:55

SERVIÇOS SERVIÇOS 33 35,00 1.155,00 Sim

GIVANILDO R SOUSA 14.671.599/0001-
08

29/06/2021 -
22:51:27

serviço - EOS serviço - EOS 33 50,00 1.650,00 Sim

0106 - Reposição de botões Springer 30.000 a 36.000 btus
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

BIOCLEAN SERVICOS
E CONSTRUCAO
EIRELI

83.339.556/0001-
34

29/06/2021 -
14:31:15

ZCB305BB SPRINGER 33 25,00 825,00 Sim

CARDOSO E AGUIAR
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

19.104.617/0001-
85

29/06/2021 -
17:50:56

springer springer 33 55,00 1.815,00 Sim

M C LEOTTI EIRELI 11.287.970/0001-
36

29/06/2021 -
22:16:00

SERVIÇOS SERVIÇOS 33 38,00 1.254,00 Sim

GIVANILDO R SOUSA 14.671.599/0001-
08

29/06/2021 -
22:51:44

serviço - EOS serviço - EOS 33 55,00 1.815,00 Sim

0107 - Reposição de capacitor Consul 9.000 a 10.500 btus
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

BIOCLEAN SERVICOS
E CONSTRUCAO
EIRELI

83.339.556/0001-
34

29/06/2021 -
14:40:34

CAP25+1,5MDFCONCONSUL 55 38,00 2.090,00 Sim

CARDOSO E AGUIAR
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

19.104.617/0001-
85

29/06/2021 -
17:51:25

springer springer 55 73,33 4.033,15 Sim

M C LEOTTI EIRELI 11.287.970/0001-
36

29/06/2021 -
22:16:38

SERVIÇOS SERVIÇOS 55 51,00 2.805,00 Sim

GIVANILDO R SOUSA 14.671.599/0001-
08

29/06/2021 -
22:52:08

serviço - EOS serviço - EOS 55 73,00 4.015,00 Sim

0108 - Reposição de capacitor Consul 12.000 a 15.000 btus
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

BIOCLEAN SERVICOS
E CONSTRUCAO
EIRELI

83.339.556/0001-
34

29/06/2021 -
14:42:00

CAP30+2MDFCON CONSUL 33 38,00 1.254,00 Sim

CARDOSO E AGUIAR
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

19.104.617/0001-
85

29/06/2021 -
21:48:53

consul consul 33 76,67 2.530,11 Sim

M C LEOTTI EIRELI 11.287.970/0001-
36

29/06/2021 -
22:17:27

SERVIÇOS SERVIÇOS 33 53,00 1.749,00 Sim

GIVANILDO R SOUSA 14.671.599/0001-
08

29/06/2021 -
22:52:51

serviço - EOS serviço - EOS 33 75,00 2.475,00 Sim

0109 - Reposição de capacitor Consul 18.000 a 21.000 btus
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

BIOCLEAN SERVICOS
E CONSTRUCAO
EIRELI

83.339.556/0001-
34

29/06/2021 -
14:43:03

CAP35+2MDFCON CONSUL 33 38,00 1.254,00 Sim

CARDOSO E AGUIAR
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

19.104.617/0001-
85

29/06/2021 -
21:49:03

consul consul 33 83,33 2.749,89 Sim

M C LEOTTI EIRELI 11.287.970/0001-
36

29/06/2021 -
22:18:07

SERVIÇOS SERVIÇOS 33 58,00 1.914,00 Sim

GIVANILDO R SOUSA 14.671.599/0001-
08

29/06/2021 -
22:53:14

serviço - EOS serviço - EOS 33 80,00 2.640,00 Sim
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0110 - Reposição de capacitor Consul 30.000 btus.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

BIOCLEAN SERVICOS
E CONSTRUCAO
EIRELI

83.339.556/0001-
34

29/06/2021 -
14:44:31

CAP45+3MDFCON CONSUL 33 45,00 1.485,00 Sim

CARDOSO E AGUIAR
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

19.104.617/0001-
85

29/06/2021 -
21:49:19

consul consul 33 90,00 2.970,00 Sim

M C LEOTTI EIRELI 11.287.970/0001-
36

29/06/2021 -
22:20:16

SERVIÇOS SERVIÇOS 33 63,00 2.079,00 Sim

GIVANILDO R SOUSA 14.671.599/0001-
08

29/06/2021 -
22:53:39

serviço - EOS serviço - EOS 33 90,00 2.970,00 Sim

0111 - Reposição de capacitor Eletrolux 12.000 a 15.000 btus
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

BIOCLEAN SERVICOS
E CONSTRUCAO
EIRELI

83.339.556/0001-
34

29/06/2021 -
14:48:02

PE15F ELETROLUX 55 53,00 2.915,00 Sim

CARDOSO E AGUIAR
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

19.104.617/0001-
85

29/06/2021 -
21:50:58

eletrolux eletrolux 55 76,67 4.216,85 Sim

M C LEOTTI EIRELI 11.287.970/0001-
36

29/06/2021 -
22:21:59

SERVIÇOS SERVIÇOS 55 53,00 2.915,00 Sim

GIVANILDO R SOUSA 14.671.599/0001-
08

29/06/2021 -
22:54:08

serviço - EOS serviço - EOS 55 76,00 4.180,00 Sim

0112 - Reposição de capacitor Eletrolux 18.000 a 21.000 btus
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

BIOCLEAN SERVICOS
E CONSTRUCAO
EIRELI

83.339.556/0001-
34

29/06/2021 -
14:47:54

PE21F ELETROLUX 33 53,00 1.749,00 Sim

CARDOSO E AGUIAR
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

19.104.617/0001-
85

29/06/2021 -
21:51:10

eletrolux eletrolux 33 90,00 2.970,00 Sim

M C LEOTTI EIRELI 11.287.970/0001-
36

29/06/2021 -
22:23:45

SERVIÇOS SERVIÇOS 33 63,00 2.079,00 Sim

GIVANILDO R SOUSA 14.671.599/0001-
08

29/06/2021 -
22:54:35

serviço - EOS serviço - EOS 33 90,00 2.970,00 Sim

0113 - Reposição de capacitor Elgin 9.000 a 10.500 btus.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

BIOCLEAN SERVICOS
E CONSTRUCAO
EIRELI

83.339.556/0001-
34

29/06/2021 -
14:50:06

CAP25+1,5MDF ELGIN 55 53,00 2.915,00 Sim

CARDOSO E AGUIAR
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

19.104.617/0001-
85

29/06/2021 -
21:51:57

elgin elgin 55 76,67 4.216,85 Sim

M C LEOTTI EIRELI 11.287.970/0001-
36

29/06/2021 -
22:24:38

SERVIÇOS SERVIÇOS 55 53,00 2.915,00 Sim

GIVANILDO R SOUSA 14.671.599/0001-
08

29/06/2021 -
22:55:00

serviço - EOS serviço - EOS 55 70,00 3.850,00 Sim

0114 - Reposição de capacitor Elgin 12.000 a 15.000 btus
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

BIOCLEAN SERVICOS
E CONSTRUCAO
EIRELI

83.339.556/0001-
34

29/06/2021 -
14:52:05

CAP30+2MDF ELGIN 55 53,00 2.915,00 Sim

CARDOSO E AGUIAR
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

19.104.617/0001-
85

29/06/2021 -
21:52:06

elgin elgin 55 76,67 4.216,85 Sim

M C LEOTTI EIRELI 11.287.970/0001-
36

29/06/2021 -
22:25:14

SERVIÇOS SERVIÇOS 55 53,00 2.915,00 Sim

GIVANILDO R SOUSA 14.671.599/0001-
08

29/06/2021 -
22:55:27

serviço - EOS serviço - EOS 55 75,00 4.125,00 Sim

0115 - Reposição de capacitor Elgin 18.000 a 21.000 btus
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Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC
123/2006

BIOCLEAN SERVICOS
E CONSTRUCAO
EIRELI

83.339.556/0001-
34

29/06/2021 -
14:53:29

CAP35+2,5MDF ELGIN 55 53,00 2.915,00 Sim

CARDOSO E AGUIAR
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

19.104.617/0001-
85

29/06/2021 -
21:52:23

elgin elgin 55 90,00 4.950,00 Sim

M C LEOTTI EIRELI 11.287.970/0001-
36

29/06/2021 -
22:25:50

SERVIÇOS SERVIÇOS 55 63,00 3.465,00 Sim

GIVANILDO R SOUSA 14.671.599/0001-
08

29/06/2021 -
22:55:48

serviço - EOS serviço - EOS 55 90,00 4.950,00 Sim

0116 - Reposição de capacitor Green 18.000 a 21.000 btus
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

BIOCLEAN SERVICOS
E CONSTRUCAO
EIRELI

83.339.556/0001-
34

29/06/2021 -
14:54:44

CAP45+3UF GREE 55 53,00 2.915,00 Sim

CARDOSO E AGUIAR
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

19.104.617/0001-
85

29/06/2021 -
21:52:45

green green 55 100,00 5.500,00 Sim

M C LEOTTI EIRELI 11.287.970/0001-
36

29/06/2021 -
22:26:20

SERVIÇOS SERVIÇOS 55 70,00 3.850,00 Sim

GIVANILDO R SOUSA 14.671.599/0001-
08

29/06/2021 -
22:56:06

serviço - EOS serviço - EOS 55 100,00 5.500,00 Sim

0117 - Reposição de Placa Universal (Frezer, Geladeira, Bebedouro ou Central de ar)
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

BIOCLEAN SERVICOS
E CONSTRUCAO
EIRELI

83.339.556/0001-
34

29/06/2021 -
14:57:02

UNIVERSAL - EOS 70 84,00 5.880,00 Sim

CARDOSO E AGUIAR
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

19.104.617/0001-
85

29/06/2021 -
21:52:51

dugold dugold 70 200,00 14.000,00 Sim

M C LEOTTI EIRELI 11.287.970/0001-
36

29/06/2021 -
22:27:36

SERVIÇOS SERVIÇOS 70 140,00 9.800,00 Sim

GIVANILDO R SOUSA 14.671.599/0001-
08

29/06/2021 -
22:56:29

serviço serviço - EOS 70 190,00 13.300,00 Sim

0118 - Reposição de Motor (Frezer, Geladeira, Bebedouro ou Central de ar)
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

BIOCLEAN SERVICOS
E CONSTRUCAO
EIRELI

83.339.556/0001-
34

29/06/2021 -
15:01:29

EMBRACO EMBRACO 70 125,00 8.750,00 Sim

CARDOSO E AGUIAR
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

19.104.617/0001-
85

29/06/2021 -
21:53:21

tecumseh tecumseh 70 380,00 26.600,00 Sim

M C LEOTTI EIRELI 11.287.970/0001-
36

29/06/2021 -
22:28:31

SERVIÇOS SERVIÇOS 70 266,00 18.620,00 Sim

GIVANILDO R SOUSA 14.671.599/0001-
08

29/06/2021 -
22:57:06

serviço - EOS serviço - EOS 70 350,00 24.500,00 Sim

0119 - Reposição de Gas (Frezer, Geladeira, Bebedouro ou Central de ar)
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

BIOCLEAN SERVICOS
E CONSTRUCAO
EIRELI

83.339.556/0001-
34

29/06/2021 -
15:12:49

EOS/RLX EOS/RLX 140 77,00 10.780,00 Sim

CARDOSO E AGUIAR
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

19.104.617/0001-
85

29/06/2021 -
17:59:15

EOS EOS 140 213,33 29.866,20 Sim

M C LEOTTI EIRELI 11.287.970/0001-
36

29/06/2021 -
22:30:28

SERVIÇOS SERVIÇOS 140 149,00 20.860,00 Sim

GIVANILDO R SOUSA 14.671.599/0001-
08

29/06/2021 -
22:57:29

serviço - EOS serviço - EOS 140 210,00 29.400,00 Sim

0120 - Reposição de Peças (Frezer, Geladeira ou Bebedouro)
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006
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BIOCLEAN SERVICOS
E CONSTRUCAO
EIRELI

83.339.556/0001-
34

29/06/2021 -
15:12:45

Bioclean BIOCLEAN 140 91,00 12.740,00 Sim

CARDOSO E AGUIAR
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

19.104.617/0001-
85

29/06/2021 -
18:00:14

EOS EOS 140 176,67 24.733,80 Sim

M C LEOTTI EIRELI 11.287.970/0001-
36

29/06/2021 -
22:31:25

SERVIÇOS SERVIÇOS 140 123,00 17.220,00 Sim

GIVANILDO R SOUSA 14.671.599/0001-
08

29/06/2021 -
22:57:53

serviço - EOS serviço - EOS 140 176,00 24.640,00 Sim

0121 - COMPRESSOR SCROLL 60.000 BTUS R22
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

BIOCLEAN SERVICOS
E CONSTRUCAO
EIRELI

83.339.556/0001-
34

29/06/2021 -
15:14:31

ZR68KC-TF5 599 COPELAND 79 2.455,00 193.945,00 Sim

CARDOSO E AGUIAR
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

19.104.617/0001-
85

29/06/2021 -
18:01:11

tecumseh tecumseh 79 2.876,67 227.256,93 Sim

M C LEOTTI EIRELI 11.287.970/0001-
36

29/06/2021 -
22:33:48

INVOTECH INVOTECH 79 2.013,00 159.027,00 Sim

GIVANILDO R SOUSA 14.671.599/0001-
08

29/06/2021 -
22:58:35

serviço - EOS serviço - EOS 79 2.600,00 205.400,00 Sim

0122 - COMPRESSOR ROTATIVO 30.000 BTU3HP 220V (R22 OU 410)
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

BIOCLEAN SERVICOS
E CONSTRUCAO
EIRELI

83.339.556/0001-
34

29/06/2021 -
16:25:09

50R552V RECHI 93 1.248,00 116.064,00 Sim

CARDOSO E AGUIAR
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

19.104.617/0001-
85

29/06/2021 -
18:01:40

tecumseh tecumseh 93 1.472,00 136.896,00 Sim

M C LEOTTI EIRELI 11.287.970/0001-
36

29/06/2021 -
22:34:36

INVOTECH INVOTECH 93 1.030,00 95.790,00 Sim

GIVANILDO R SOUSA 14.671.599/0001-
08

29/06/2021 -
22:58:54

serviço - EOS serviço - EOS 93 1.400,00 130.200,00 Sim

0123 - COMPRESSOR ROTATIVO 24.000 BTUS 220V (R22 OU 410)
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

BIOCLEAN SERVICOS
E CONSTRUCAO
EIRELI

83.339.556/0001-
34

29/06/2021 -
16:25:12

SHW73TC4-U HIGHLY 93 1.060,00 98.580,00 Sim

CARDOSO E AGUIAR
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

19.104.617/0001-
85

29/06/2021 -
18:04:04

tecumseh tecumseh 93 1.068,00 99.324,00 Sim

M C LEOTTI EIRELI 11.287.970/0001-
36

29/06/2021 -
22:39:02

TECUMSEH TECUMSEH 93 850,00 79.050,00 Sim

GIVANILDO R SOUSA 14.671.599/0001-
08

29/06/2021 -
22:59:15

serviço - EOS serviço - EOS 93 1.060,00 98.580,00 Sim

0124 - COMPRESSOR ROTATIVO 18.000 BTUS WHI (R22 OU 410)
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

BIOCLEAN SERVICOS
E CONSTRUCAO
EIRELI

83.339.556/0001-
34

29/06/2021 -
16:25:06

PH250M2A -
3FTU2 0

GMCC 93 987,00 91.791,00 Sim

CARDOSO E AGUIAR
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

19.104.617/0001-
85

29/06/2021 -
18:05:11

tecumseh tecumseh 93 1.163,33 108.189,69 Sim

M C LEOTTI EIRELI 11.287.970/0001-
36

29/06/2021 -
22:37:15

TECUMSEH TECUMSEH 93 814,00 75.702,00 Sim

GIVANILDO R SOUSA 14.671.599/0001-
08

29/06/2021 -
22:59:34

serviço - EOS serviço - EOS 93 1.163,00 108.159,00 Sim

0125 - COMPRESSOR ROTATIVO 12.000 BTUS 220V (R22 OU 410)
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

BIOCLEAN SERVICOS
E CONSTRUCAO
EIRELI

83.339.556/0001-
34

29/06/2021 -
16:25:02

RGA5512EXD TECUMSEH 93 510,00 47.430,00 Sim
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CARDOSO E AGUIAR
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

19.104.617/0001-
85

29/06/2021 -
18:05:46

tecumseh tecumseh 93 790,00 73.470,00 Sim

M C LEOTTI EIRELI 11.287.970/0001-
36

29/06/2021 -
22:37:59

TECUMSEH TECUMSEH 93 600,00 55.800,00 Sim

GIVANILDO R SOUSA 14.671.599/0001-
08

29/06/2021 -
23:00:09

serviço - EOS serviço - EOS 93 790,00 73.470,00 Sim

0126 - COMPRESSOR ROTATIVO 9.000 BTUS 220V (R22 OU 410)
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

BIOCLEAN SERVICOS
E CONSTRUCAO
EIRELI

83.339.556/0001-
34

29/06/2021 -
16:24:45

RGA5510EXD TECUMSEH 93 499,00 46.407,00 Sim

CARDOSO E AGUIAR
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

19.104.617/0001-
85

29/06/2021 -
18:06:20

tecumseh tecumseh 93 676,67 62.930,31 Sim

M C LEOTTI EIRELI 11.287.970/0001-
36

29/06/2021 -
22:39:49

TECUMSEH TECUMSEH 93 500,00 46.500,00 Sim

GIVANILDO R SOUSA 14.671.599/0001-
08

29/06/2021 -
23:00:31

serviço - EOS serviço - EOS 93 676,00 62.868,00 Sim

0127 - SENSOR TEMPERATURA EVAPORADOR
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

CARDOSO E AGUIAR
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

19.104.617/0001-
85

29/06/2021 -
18:07:15

EOS EOS 93 59,67 5.549,31 Sim

M C LEOTTI EIRELI 11.287.970/0001-
36

29/06/2021 -
22:40:37

EOS EOS 93 41,00 3.813,00 Sim

GIVANILDO R SOUSA 14.671.599/0001-
08

29/06/2021 -
23:01:07

serviço - EOS serviço - EOS 93 59,00 5.487,00 Sim

0128 - SENSOR TEMPERATURA AMBIENTE
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

CARDOSO E AGUIAR
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

19.104.617/0001-
85

29/06/2021 -
18:07:54

EOS EOS 93 59,67 5.549,31 Sim

M C LEOTTI EIRELI 11.287.970/0001-
36

29/06/2021 -
22:41:27

EOS EOS 93 144,00 13.392,00 Sim

GIVANILDO R SOUSA 14.671.599/0001-
08

29/06/2021 -
23:01:26

serviço - EOS serviço - EOS 93 59,00 5.487,00 Sim

0129 - KIT CENTRAL ELETRICA P/ SPLIT (PLACA UNIVERSAL)
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

CARDOSO E AGUIAR
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

19.104.617/0001-
85

29/06/2021 -
18:09:56

EOS EOS 93 206,67 19.220,31 Sim

M C LEOTTI EIRELI 11.287.970/0001-
36

29/06/2021 -
22:42:07

EOS EOS 93 144,00 13.392,00 Sim

GIVANILDO R SOUSA 14.671.599/0001-
08

29/06/2021 -
23:01:50

serviço - EOS serviço - EOS 93 200,00 18.600,00 Sim

0130 - CAPACITOR ALUMINIO FASE 20MFD X380V
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

CARDOSO E AGUIAR
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

19.104.617/0001-
85

29/06/2021 -
18:09:26

EOS EOS 83 37,00 3.071,00 Sim

M C LEOTTI EIRELI 11.287.970/0001-
36

29/06/2021 -
22:42:48

EOS EOS 83 25,00 2.075,00 Sim

GIVANILDO R SOUSA 14.671.599/0001-
08

29/06/2021 -
23:02:08

serviço - EOS serviço - EOS 83 37,00 3.071,00 Sim

0131 - CAPACITOR ALUMINIO FASE 35MDF X380V
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006
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BIOCLEAN SERVICOS
E CONSTRUCAO
EIRELI

83.339.556/0001-
34

29/06/2021 -
15:41:34

EOS EOS 83 31,00 2.573,00 Sim

CARDOSO E AGUIAR
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

19.104.617/0001-
85

29/06/2021 -
18:12:14

EOS EOS 83 40,00 3.320,00 Sim

M C LEOTTI EIRELI 11.287.970/0001-
36

29/06/2021 -
22:43:25

EOS EOS 83 28,00 2.324,00 Sim

GIVANILDO R SOUSA 14.671.599/0001-
08

29/06/2021 -
23:07:35

serviço - EOS serviço - EOS 83 40,00 3.320,00 Sim

0132 - CAPACITOR ALUMINIO FASE 45MFD X380V
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

CARDOSO E AGUIAR
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

19.104.617/0001-
85

29/06/2021 -
18:13:34

EOS EOS 83 41,67 3.458,61 Sim

M C LEOTTI EIRELI 11.287.970/0001-
36

29/06/2021 -
22:44:00

EOS EOS 83 29,00 2.407,00 Sim

GIVANILDO R SOUSA 14.671.599/0001-
08

29/06/2021 -
23:07:56

serviço - EOS serviço - EOS 83 41,00 3.403,00 Sim

0133 - CAPACITOR ALUMINIO FASE 50MDF X380V
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

CARDOSO E AGUIAR
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

19.104.617/0001-
85

29/06/2021 -
18:13:57

EOS EOS 83 45,00 3.735,00 Sim

M C LEOTTI EIRELI 11.287.970/0001-
36

29/06/2021 -
22:44:32

EOS EOS 83 31,00 2.573,00 Sim

GIVANILDO R SOUSA 14.671.599/0001-
08

29/06/2021 -
23:08:16

serviço - EOS serviço - EOS 83 45,00 3.735,00 Sim

0134 - CAPACITOR CAIXA FASE 2MDFX380V C/TERMINAL CAIXA
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

CARDOSO E AGUIAR
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

19.104.617/0001-
85

29/06/2021 -
18:15:22

dugold dugold 83 21,00 1.743,00 Sim

M C LEOTTI EIRELI 11.287.970/0001-
36

29/06/2021 -
22:45:01

EOS EOS 83 14,00 1.162,00 Sim

GIVANILDO R SOUSA 14.671.599/0001-
08

29/06/2021 -
23:08:48

serviço - EOS serviço - EOS 83 21,00 1.743,00 Sim

0135 - TUBO DE COBRE 1/4 1 MT +.0,126G (quilograma)
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

CARDOSO E AGUIAR
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

19.104.617/0001-
85

29/06/2021 -
18:16:05

cobresul cobresul 90 104,33 9.389,70 Sim

M C LEOTTI EIRELI 11.287.970/0001-
36

29/06/2021 -
22:45:55

ELUMA ELUMA 90 73,00 6.570,00 Sim

GIVANILDO R SOUSA 14.671.599/0001-
08

29/06/2021 -
23:09:07

serviço - EOS serviço - EOS 90 100,00 9.000,00 Sim

0136 - TUBO DE COBRE 5/81MT +-0,344G (quilograma)
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

CARDOSO E AGUIAR
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

19.104.617/0001-
85

29/06/2021 -
18:16:40

cobresul cobresul 92 107,00 9.844,00 Sim

M C LEOTTI EIRELI 11.287.970/0001-
36

29/06/2021 -
22:46:36

ELUMA ELUMA 92 74,00 6.808,00 Sim

GIVANILDO R SOUSA 14.671.599/0001-
08

29/06/2021 -
23:09:26

serviço - EOS serviço - EOS 92 102,00 9.384,00 Sim

0137 - TUBO DE COBRE 1/2 1 MT +-0,277G (quilograma)
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006
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CARDOSO E AGUIAR
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

19.104.617/0001-
85

29/06/2021 -
18:17:07

cobresul cobresul 92 106,33 9.782,36 Sim

M C LEOTTI EIRELI 11.287.970/0001-
36

29/06/2021 -
22:47:24

ELUMA ELUMA 92 74,00 6.808,00 Sim

GIVANILDO R SOUSA 14.671.599/0001-
08

29/06/2021 -
23:09:51

serviço - EOS serviço - EOS 92 105,00 9.660,00 Sim

0138 - TUBO DE COBRE 3/8 1 MT +-0,205G (quilograma)
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

CARDOSO E AGUIAR
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

19.104.617/0001-
85

29/06/2021 -
18:17:38

cobresul cobresul 92 127,00 11.684,00 Sim

M C LEOTTI EIRELI 11.287.970/0001-
36

29/06/2021 -
22:51:04

ELUMA ELUMA 92 88,00 8.096,00 Sim

GIVANILDO R SOUSA 14.671.599/0001-
08

29/06/2021 -
23:10:11

serviço - EOS serviço - EOS 92 127,00 11.684,00 Sim

0139 - TUBO DE COBRE RIGIDO 7/8 1MT (quilograma)
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

CARDOSO E AGUIAR
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

19.104.617/0001-
85

29/06/2021 -
18:18:05

cobresul cobresul 92 106,00 9.752,00 Sim

M C LEOTTI EIRELI 11.287.970/0001-
36

29/06/2021 -
22:51:34

ELUMA ELUMA 92 74,00 6.808,00 Sim

GIVANILDO R SOUSA 14.671.599/0001-
08

29/06/2021 -
23:10:38

serviço - EOS serviço - EOS 92 106,00 9.752,00 Sim

0140 - GAS R-22 POR KILO (13,600KG (quilograma)
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

BIOCLEAN SERVICOS
E CONSTRUCAO
EIRELI

83.339.556/0001-
34

29/06/2021 -
15:27:27

EOS EOS 137 33,00 4.521,00 Sim

CARDOSO E AGUIAR
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

19.104.617/0001-
85

29/06/2021 -
18:18:34

EOS EOS 137 46,67 6.393,79 Sim

M C LEOTTI EIRELI 11.287.970/0001-
36

29/06/2021 -
22:52:29

EOS EOS 137 32,00 4.384,00 Sim

GIVANILDO R SOUSA 14.671.599/0001-
08

29/06/2021 -
23:10:56

serviço - EOS serviço - EOS 137 40,00 5.480,00 Sim

0141 - GAS R-410 POR KILO (11,340KG) (quilograma)
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

BIOCLEAN SERVICOS
E CONSTRUCAO
EIRELI

83.339.556/0001-
34

29/06/2021 -
15:30:04

RLX RLX 137 31,00 4.247,00 Sim

CARDOSO E AGUIAR
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

19.104.617/0001-
85

29/06/2021 -
21:33:33

EOS EOS 137 46,67 6.393,79 Sim

M C LEOTTI EIRELI 11.287.970/0001-
36

29/06/2021 -
22:53:27

EOS EOS 137 32,00 4.384,00 Sim

GIVANILDO R SOUSA 14.671.599/0001-
08

29/06/2021 -
23:11:25

serviço - EOS serviço - EOS 137 46,00 6.302,00 Sim

0142 - GAS R 134 (quilograma)
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

BIOCLEAN SERVICOS
E CONSTRUCAO
EIRELI

83.339.556/0001-
34

29/06/2021 -
15:33:06

RLX RLX 137 29,00 3.973,00 Sim

CARDOSO E AGUIAR
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

19.104.617/0001-
85

29/06/2021 -
21:34:09

eos eos 137 40,00 5.480,00 Sim

M C LEOTTI EIRELI 11.287.970/0001-
36

29/06/2021 -
22:54:18

EOS EOS 137 30,00 4.110,00 Sim

GIVANILDO R SOUSA 14.671.599/0001-
08

29/06/2021 -
23:11:52

serviço - EOS serviço - EOS 137 40,00 5.480,00 Sim
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0143 - GAS R-141 B (quilograma)
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

BIOCLEAN SERVICOS
E CONSTRUCAO
EIRELI

83.339.556/0001-
34

29/06/2021 -
15:35:48

EOS EOS 137 66,00 9.042,00 Sim

CARDOSO E AGUIAR
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

19.104.617/0001-
85

29/06/2021 -
21:34:41

dugold dugold 137 69,33 9.498,21 Sim

M C LEOTTI EIRELI 11.287.970/0001-
36

29/06/2021 -
22:55:26

ECOMATE ECOMATE 137 48,00 6.576,00 Sim

GIVANILDO R SOUSA 14.671.599/0001-
08

29/06/2021 -
23:12:08

serviço - EOS serviço - EOS 137 69,00 9.453,00 Sim

0144 - OLEO CAPELA RF 68 1L
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

CARDOSO E AGUIAR
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

19.104.617/0001-
85

29/06/2021 -
21:35:18

capela capela 116 31,33 3.634,28 Sim

M C LEOTTI EIRELI 11.287.970/0001-
36

29/06/2021 -
22:56:45

TEXACO TEXACO 116 21,00 2.436,00 Sim

GIVANILDO R SOUSA 14.671.599/0001-
08

29/06/2021 -
23:12:28

serviço - EOS serviço - EOS 116 31,00 3.596,00 Sim

0145 - SUPORTE SPLIT COND 400X450MM PERFIL U PINTADO
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

CARDOSO E AGUIAR
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

19.104.617/0001-
85

29/06/2021 -
21:35:57

eos eos 170 44,00 7.480,00 Sim

M C LEOTTI EIRELI 11.287.970/0001-
36

29/06/2021 -
22:57:39

DUGOLD DUGOLD 170 30,00 5.100,00 Sim

GIVANILDO R SOUSA 14.671.599/0001-
08

29/06/2021 -
23:13:52

serviço - EOS serviço - EOS 170 98,00 16.660,00 Sim

0146 - SUPORTE SPLIT COND 500X500MM PERFIL U PINTADO
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

CARDOSO E AGUIAR
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

19.104.617/0001-
85

29/06/2021 -
21:36:22

eos eos 170 51,67 8.783,90 Sim

M C LEOTTI EIRELI 11.287.970/0001-
36

29/06/2021 -
22:58:26

DUGOLD DUGOLD 170 36,00 6.120,00 Sim

GIVANILDO R SOUSA 14.671.599/0001-
08

29/06/2021 -
23:14:17

serviço - EOS serviço - EOS 170 140,00 23.800,00 Sim

0147 - SUPORTE SPLIT EVAPORADORA PISO TETO 48/60
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

CARDOSO E AGUIAR
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

19.104.617/0001-
85

29/06/2021 -
21:37:07

eos eos 130 98,33 12.782,90 Sim

M C LEOTTI EIRELI 11.287.970/0001-
36

29/06/2021 -
22:59:13

DUGOLD DUGOLD 130 68,00 8.840,00 Sim

GIVANILDO R SOUSA 14.671.599/0001-
08

29/06/2021 -
23:14:38

serviço - EOS serviço - EOS 130 98,00 12.740,00 Sim

0148 - SUPORTE CONDENSADOR REFORÇADO 36/60000 BTUS
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

CARDOSO E AGUIAR
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

19.104.617/0001-
85

29/06/2021 -
21:37:37

eos eos 130 146,67 19.067,10 Sim

M C LEOTTI EIRELI 11.287.970/0001-
36

29/06/2021 -
23:00:13

DUGOLD DUGOLD 130 102,00 13.260,00 Sim

GIVANILDO R SOUSA 14.671.599/0001-
08

29/06/2021 -
23:15:02

serviço - EOS serviço - EOS 130 146,00 18.980,00 Sim

0149 - ESPONJOSO 3/4 C/ 2MT C/ CAPA BRANCO
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Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC
123/2006

BIOCLEAN SERVICOS
E CONSTRUCAO
EIRELI

83.339.556/0001-
34

29/06/2021 -
15:39:01

EOS EOS 135 4,00 540,00 Sim

CARDOSO E AGUIAR
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

19.104.617/0001-
85

29/06/2021 -
21:38:07

tubex tubex 135 4,50 607,50 Sim

M C LEOTTI EIRELI 11.287.970/0001-
36

29/06/2021 -
23:00:57

DUGOLD DUGOLD 135 3,00 405,00 Sim

GIVANILDO R SOUSA 14.671.599/0001-
08

29/06/2021 -
23:15:31

serviço - EOS serviço - EOS 135 4,00 540,00 Sim

0150 - ESPONJOSO 5/8 C/ 2MT C/CAPA BRANCO
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

CARDOSO E AGUIAR
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

19.104.617/0001-
85

29/06/2021 -
21:38:39

tubex tubex 135 5,50 742,50 Sim

M C LEOTTI EIRELI 11.287.970/0001-
36

29/06/2021 -
23:01:33

DUGOLD DUGOLD 135 3,80 513,00 Sim

GIVANILDO R SOUSA 14.671.599/0001-
08

29/06/2021 -
23:15:49

serviço - EOS serviço - EOS 135 5,00 675,00 Sim

0151 - ESPONJOSO 7/8 C/ 2MT C/CAPA BRANCO
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

BIOCLEAN SERVICOS
E CONSTRUCAO
EIRELI

83.339.556/0001-
34

29/06/2021 -
19:44:27

keflex keflex 135 5,67 765,45 Sim

CARDOSO E AGUIAR
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

19.104.617/0001-
85

29/06/2021 -
21:39:40

tubex tubex 135 5,67 765,45 Sim

M C LEOTTI EIRELI 11.287.970/0001-
36

29/06/2021 -
23:02:18

DUGOLD DUGOLD 135 3,90 526,50 Sim

GIVANILDO R SOUSA 14.671.599/0001-
08

29/06/2021 -
23:16:11

serviço - EOS serviço - EOS 135 5,00 675,00 Sim

0152 - FITA PVC 100 MM BRANCA ROLO C/ 10MTS EOS
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

CARDOSO E AGUIAR
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

19.104.617/0001-
85

29/06/2021 -
21:39:59

isofitas isofitas 135 6,67 900,45 Sim

M C LEOTTI EIRELI 11.287.970/0001-
36

29/06/2021 -
23:02:51

ISOFITA ISOFITA 135 4,60 621,00 Sim

GIVANILDO R SOUSA 14.671.599/0001-
08

29/06/2021 -
23:16:28

serviço - EOS serviço - EOS 135 6,00 810,00 Sim

0153 - SOLDA FOSCOPER SEM BANHO 2,5MMX500MM
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

CARDOSO E AGUIAR
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

19.104.617/0001-
85

29/06/2021 -
21:40:30

harrys harrys 135 3,50 472,50 Sim

M C LEOTTI EIRELI 11.287.970/0001-
36

29/06/2021 -
23:03:33

STM STM 135 2,45 330,75 Sim

GIVANILDO R SOUSA 14.671.599/0001-
08

29/06/2021 -
23:16:43

serviço - EOS serviço - EOS 135 3,00 405,00 Sim

0154 - MOTOR VENTILADOR EVAPORADOR 7.000 A 12.000BTUS UNIVERSAL 220V DG -C1824
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

CARDOSO E AGUIAR
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

19.104.617/0001-
85

29/06/2021 -
21:41:04

eos eos 85 253,33 21.533,05 Sim

M C LEOTTI EIRELI 11.287.970/0001-
36

29/06/2021 -
23:04:23

CONSUL CONSUL 85 177,00 15.045,00 Sim

GIVANILDO R SOUSA 14.671.599/0001-
08

29/06/2021 -
23:17:16

serviço - EOS serviço - EOS 85 250,00 21.250,00 Sim
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0155 - MOTOR VENTILADOR EVAPORADOR 18.000 A 30.000BTUS UNIVERSAL 220V DG -C1824
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

CARDOSO E AGUIAR
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

19.104.617/0001-
85

29/06/2021 -
21:41:35

eos eos 85 326,67 27.766,95 Sim

M C LEOTTI EIRELI 11.287.970/0001-
36

29/06/2021 -
23:05:04

CONSUL CONSUL 85 228,00 19.380,00 Sim

GIVANILDO R SOUSA 14.671.599/0001-
08

29/06/2021 -
23:17:46

serviço - EOS serviço - EOS 85 310,00 26.350,00 Sim

0156 - PROTETOR TERMICO 12.000 BTUS
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

CARDOSO E AGUIAR
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

19.104.617/0001-
85

29/06/2021 -
21:42:03

eos eos 85 48,67 4.136,95 Sim

M C LEOTTI EIRELI 11.287.970/0001-
36

29/06/2021 -
23:05:34

MIDEA MIDEA 85 34,00 2.890,00 Sim

GIVANILDO R SOUSA 14.671.599/0001-
08

29/06/2021 -
23:18:06

serviço - EOS serviço - EOS 85 48,00 4.080,00 Sim

0157 - PROTETOR TERMICO 9.000 BTUS
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

CARDOSO E AGUIAR
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

19.104.617/0001-
85

29/06/2021 -
21:42:46

eos eos 92 48,67 4.477,64 Sim

M C LEOTTI EIRELI 11.287.970/0001-
36

29/06/2021 -
23:06:03

MIDEA MIDEA 92 34,00 3.128,00 Sim

GIVANILDO R SOUSA 14.671.599/0001-
08

29/06/2021 -
23:18:26

serviço - EOS serviço - EOS 92 48,00 4.416,00 Sim

0158 - PORCA CURTA 1/4
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

CARDOSO E AGUIAR
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

19.104.617/0001-
85

29/06/2021 -
21:43:13

vix vix 92 9,87 908,04 Sim

M C LEOTTI EIRELI 11.287.970/0001-
36

29/06/2021 -
23:07:55

THELMAR THELMAR 92 6,90 634,80 Sim

GIVANILDO R SOUSA 14.671.599/0001-
08

29/06/2021 -
23:18:48

serviço - EOS serviço - EOS 92 9,00 828,00 Sim

0159 - PORCA CURTA 1/2
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

CARDOSO E AGUIAR
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

19.104.617/0001-
85

29/06/2021 -
21:43:44

vix vix 92 13,93 1.281,56 Sim

M C LEOTTI EIRELI 11.287.970/0001-
36

29/06/2021 -
23:07:40

THELMAR THELMAR 92 9,70 892,40 Sim

GIVANILDO R SOUSA 14.671.599/0001-
08

29/06/2021 -
23:19:06

serviço - EOS serviço - EOS 92 13,00 1.196,00 Sim

0160 - PORCA CURTA 3/8
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

CARDOSO E AGUIAR
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

19.104.617/0001-
85

29/06/2021 -
21:44:08

vix vix 92 13,27 1.220,84 Sim

M C LEOTTI EIRELI 11.287.970/0001-
36

29/06/2021 -
23:08:33

THELMAR THELMAR 92 9,70 892,40 Sim

GIVANILDO R SOUSA 14.671.599/0001-
08

29/06/2021 -
23:19:22

serviço - EOS serviço - EOS 92 13,00 1.196,00 Sim

0161 - PORCA CURTA 7/8
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006
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CARDOSO E AGUIAR
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

19.104.617/0001-
85

29/06/2021 -
21:44:39

vix vix 92 18,53 1.704,76 Sim

GIVANILDO R SOUSA 14.671.599/0001-
08

29/06/2021 -
23:19:42

serviço - EOS serviço - EOS 92 18,00 1.656,00 Sim

0162 - PORCA CURTA 3/4
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

CARDOSO E AGUIAR
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

19.104.617/0001-
85

29/06/2021 -
21:45:03

vix vix 92 17,60 1.619,20 Sim

M C LEOTTI EIRELI 11.287.970/0001-
36

29/06/2021 -
23:09:15

THELMAR THELMAR 92 12,32 1.133,44 Sim

GIVANILDO R SOUSA 14.671.599/0001-
08

29/06/2021 -
23:20:04

serviço - EOS serviço - EOS 92 17,00 1.564,00 Sim

0163 - PORCA CURTA 5/8
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

M C LEOTTI EIRELI 11.287.970/0001-
36

29/06/2021 -
23:09:23

THELMAR THELMAR 92 11,10 1.021,20 Sim

CARDOSO E AGUIAR
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

19.104.617/0001-
85

29/06/2021 -
21:46:05

vix vix 92 15,87 1.460,04 Sim

GIVANILDO R SOUSA 14.671.599/0001-
08

29/06/2021 -
23:20:25

serviço - EOS serviço - EOS 92 15,00 1.380,00 Sim

0164 - OLEO LUBRIFICANTE POLIESTER 160PZ 1L
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

M C LEOTTI EIRELI 11.287.970/0001-
36

29/06/2021 -
23:09:26

DANFOSS DANFOSS 60 22,26 1.335,60 Sim

CARDOSO E AGUIAR
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

19.104.617/0001-
85

30/06/2021 -
01:04:07

montreal montreal 60 31,00 1.860,00 Sim

GIVANILDO R SOUSA 14.671.599/0001-
08

29/06/2021 -
23:20:44

serviço - EOS serviço - EOS 60 31,00 1.860,00 Sim

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

CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E SERVICOS LTDA 19.104.617/0001-85 60 dias

M C LEOTTI EIRELI 11.287.970/0001-36 60 dias

BIOCLEAN SERVICOS E CONSTRUCAO EIRELI 83.339.556/0001-34 60 dias

GIVANILDO R SOUSA 14.671.599/0001-08 60 dias

Lances Enviados
0001 - INSTALACAO DE CENTRAL DE AR DE 9.000 A 12.000BTUS
Data Valor CNPJ

29/06/2021 - 15:49:08 290,00 (proposta) 83.339.556/0001-34 - BIOCLEAN SERVICOS E
CONSTRUCAO EIRELI

29/06/2021 - 16:04:42 301,67 (proposta) 19.104.617/0001-85 - CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E
SERVICOS LTDA

29/06/2021 - 17:15:48 211,00 (proposta) 11.287.970/0001-36 - M C LEOTTI EIRELI

29/06/2021 - 21:43:55 301,00 (proposta) 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

30/06/2021 - 08:37:13 208,00 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

30/06/2021 - 08:42:24 206,00 83.339.556/0001-34 - BIOCLEAN SERVICOS E
CONSTRUCAO EIRELI

30/06/2021 - 08:42:43 200,00 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

30/06/2021 - 08:43:12 199,00 83.339.556/0001-34 - BIOCLEAN SERVICOS E
CONSTRUCAO EIRELI

30/06/2021 - 08:44:04 197,00 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

30/06/2021 - 08:44:40 196,00 83.339.556/0001-34 - BIOCLEAN SERVICOS E
CONSTRUCAO EIRELI

30/06/2021 - 08:44:51 190,00 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA
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30/06/2021 - 08:45:12 189,00 83.339.556/0001-34 - BIOCLEAN SERVICOS E
CONSTRUCAO EIRELI

30/06/2021 - 08:45:21 182,00 19.104.617/0001-85 - CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E
SERVICOS LTDA

30/06/2021 - 08:45:36 181,00 83.339.556/0001-34 - BIOCLEAN SERVICOS E
CONSTRUCAO EIRELI

30/06/2021 - 08:45:54 180,00 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

30/06/2021 - 08:46:09 179,00 83.339.556/0001-34 - BIOCLEAN SERVICOS E
CONSTRUCAO EIRELI

30/06/2021 - 08:46:26 170,00 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

30/06/2021 - 08:46:39 169,00 83.339.556/0001-34 - BIOCLEAN SERVICOS E
CONSTRUCAO EIRELI

30/06/2021 - 08:47:49 165,00 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

30/06/2021 - 08:48:11 164,00 83.339.556/0001-34 - BIOCLEAN SERVICOS E
CONSTRUCAO EIRELI

30/06/2021 - 08:48:31 150,00 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

30/06/2021 - 08:49:53 148,00 83.339.556/0001-34 - BIOCLEAN SERVICOS E
CONSTRUCAO EIRELI

30/06/2021 - 08:50:11 140,00 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

30/06/2021 - 08:50:43 139,00 83.339.556/0001-34 - BIOCLEAN SERVICOS E
CONSTRUCAO EIRELI

30/06/2021 - 08:51:14 130,00 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

30/06/2021 - 08:52:08 129,00 83.339.556/0001-34 - BIOCLEAN SERVICOS E
CONSTRUCAO EIRELI

30/06/2021 - 08:52:20 125,00 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

30/06/2021 - 08:53:38 123,00 83.339.556/0001-34 - BIOCLEAN SERVICOS E
CONSTRUCAO EIRELI

30/06/2021 - 08:53:49 120,00 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

30/06/2021 - 08:55:02 118,00 83.339.556/0001-34 - BIOCLEAN SERVICOS E
CONSTRUCAO EIRELI

30/06/2021 - 08:56:55 115,00 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

30/06/2021 - 08:57:27 113,00 83.339.556/0001-34 - BIOCLEAN SERVICOS E
CONSTRUCAO EIRELI

30/06/2021 - 08:57:45 110,00 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

30/06/2021 - 08:57:56 109,00 83.339.556/0001-34 - BIOCLEAN SERVICOS E
CONSTRUCAO EIRELI

30/06/2021 - 08:58:35 105,00 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

30/06/2021 - 08:58:59 104,00 83.339.556/0001-34 - BIOCLEAN SERVICOS E
CONSTRUCAO EIRELI

30/06/2021 - 08:59:05 102,00 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

30/06/2021 - 08:59:21 101,00 83.339.556/0001-34 - BIOCLEAN SERVICOS E
CONSTRUCAO EIRELI

30/06/2021 - 09:00:00 100,00 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

30/06/2021 - 09:00:21 99,00 83.339.556/0001-34 - BIOCLEAN SERVICOS E
CONSTRUCAO EIRELI

30/06/2021 - 09:00:51 95,00 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

30/06/2021 - 09:01:48 94,00 83.339.556/0001-34 - BIOCLEAN SERVICOS E
CONSTRUCAO EIRELI

30/06/2021 - 09:02:12 92,00 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

30/06/2021 - 09:02:23 91,00 83.339.556/0001-34 - BIOCLEAN SERVICOS E
CONSTRUCAO EIRELI

30/06/2021 - 09:02:58 90,00 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

30/06/2021 - 09:04:49 89,00 83.339.556/0001-34 - BIOCLEAN SERVICOS E
CONSTRUCAO EIRELI

30/06/2021 - 09:05:54 85,00 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

30/06/2021 - 09:06:48 84,00 83.339.556/0001-34 - BIOCLEAN SERVICOS E
CONSTRUCAO EIRELI

30/06/2021 - 09:07:04 82,00 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

30/06/2021 - 09:08:57 81,00 83.339.556/0001-34 - BIOCLEAN SERVICOS E
CONSTRUCAO EIRELI

30/06/2021 - 09:09:42 75,00 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

30/06/2021 - 09:11:39 74,00 83.339.556/0001-34 - BIOCLEAN SERVICOS E
CONSTRUCAO EIRELI

30/06/2021 - 09:12:01 69,00 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

30/06/2021 - 09:13:59 68,00 83.339.556/0001-34 - BIOCLEAN SERVICOS E
CONSTRUCAO EIRELI

30/06/2021 - 09:14:15 65,00 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA
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30/06/2021 - 09:16:13 64,00 83.339.556/0001-34 - BIOCLEAN SERVICOS E
CONSTRUCAO EIRELI

30/06/2021 - 09:16:36 60,00 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

23/08/2021 - 10:00:32 301,00 19.104.617/0001-85 - CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E
SERVICOS LTDA

0002 - INSTALACAO DE CENTRAL DE AR DE 18.000 A 24.000 BTUS
Data Valor CNPJ

29/06/2021 - 15:49:40 320,00 (proposta) 83.339.556/0001-34 - BIOCLEAN SERVICOS E
CONSTRUCAO EIRELI

29/06/2021 - 16:04:10 328,33 (proposta) 19.104.617/0001-85 - CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E
SERVICOS LTDA

29/06/2021 - 17:18:13 229,00 (proposta) 11.287.970/0001-36 - M C LEOTTI EIRELI

29/06/2021 - 21:45:18 328,00 (proposta) 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

30/06/2021 - 08:37:28 220,00 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

30/06/2021 - 08:38:56 215,00 83.339.556/0001-34 - BIOCLEAN SERVICOS E
CONSTRUCAO EIRELI

30/06/2021 - 08:40:42 210,00 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

30/06/2021 - 08:41:17 209,00 83.339.556/0001-34 - BIOCLEAN SERVICOS E
CONSTRUCAO EIRELI

30/06/2021 - 08:42:15 200,00 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

30/06/2021 - 08:42:41 199,00 83.339.556/0001-34 - BIOCLEAN SERVICOS E
CONSTRUCAO EIRELI

30/06/2021 - 08:42:50 190,00 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

30/06/2021 - 08:43:03 189,00 83.339.556/0001-34 - BIOCLEAN SERVICOS E
CONSTRUCAO EIRELI

30/06/2021 - 08:44:12 185,00 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

30/06/2021 - 08:44:47 184,00 83.339.556/0001-34 - BIOCLEAN SERVICOS E
CONSTRUCAO EIRELI

30/06/2021 - 08:45:29 182,00 19.104.617/0001-85 - CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E
SERVICOS LTDA

30/06/2021 - 08:45:45 181,00 83.339.556/0001-34 - BIOCLEAN SERVICOS E
CONSTRUCAO EIRELI

30/06/2021 - 08:46:01 180,00 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

30/06/2021 - 08:46:14 179,00 83.339.556/0001-34 - BIOCLEAN SERVICOS E
CONSTRUCAO EIRELI

30/06/2021 - 08:46:34 170,00 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

30/06/2021 - 08:46:45 169,00 83.339.556/0001-34 - BIOCLEAN SERVICOS E
CONSTRUCAO EIRELI

30/06/2021 - 08:47:57 160,00 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

30/06/2021 - 08:48:17 159,00 83.339.556/0001-34 - BIOCLEAN SERVICOS E
CONSTRUCAO EIRELI

30/06/2021 - 08:48:37 151,00 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

30/06/2021 - 08:50:04 150,00 83.339.556/0001-34 - BIOCLEAN SERVICOS E
CONSTRUCAO EIRELI

30/06/2021 - 08:50:20 140,00 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

30/06/2021 - 08:50:58 139,00 83.339.556/0001-34 - BIOCLEAN SERVICOS E
CONSTRUCAO EIRELI

30/06/2021 - 08:51:21 135,00 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

30/06/2021 - 08:52:15 133,00 83.339.556/0001-34 - BIOCLEAN SERVICOS E
CONSTRUCAO EIRELI

30/06/2021 - 08:52:26 130,00 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

30/06/2021 - 08:53:45 129,00 83.339.556/0001-34 - BIOCLEAN SERVICOS E
CONSTRUCAO EIRELI

30/06/2021 - 08:54:30 125,00 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

30/06/2021 - 08:55:08 123,00 83.339.556/0001-34 - BIOCLEAN SERVICOS E
CONSTRUCAO EIRELI

30/06/2021 - 08:56:49 120,00 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

30/06/2021 - 08:57:32 118,00 83.339.556/0001-34 - BIOCLEAN SERVICOS E
CONSTRUCAO EIRELI

30/06/2021 - 08:57:54 115,00 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

30/06/2021 - 08:58:03 113,00 83.339.556/0001-34 - BIOCLEAN SERVICOS E
CONSTRUCAO EIRELI

30/06/2021 - 08:58:43 110,00 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

30/06/2021 - 08:59:05 109,00 83.339.556/0001-34 - BIOCLEAN SERVICOS E
CONSTRUCAO EIRELI

30/06/2021 - 08:59:16 105,00 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA
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30/06/2021 - 09:00:27 104,00 83.339.556/0001-34 - BIOCLEAN SERVICOS E
CONSTRUCAO EIRELI

30/06/2021 - 09:00:59 100,00 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

30/06/2021 - 09:01:53 99,00 83.339.556/0001-34 - BIOCLEAN SERVICOS E
CONSTRUCAO EIRELI

30/06/2021 - 09:02:21 95,00 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

30/06/2021 - 09:02:30 93,00 83.339.556/0001-34 - BIOCLEAN SERVICOS E
CONSTRUCAO EIRELI

30/06/2021 - 09:03:04 91,00 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

30/06/2021 - 09:04:13 90,00 83.339.556/0001-34 - BIOCLEAN SERVICOS E
CONSTRUCAO EIRELI

30/06/2021 - 09:06:00 89,00 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

30/06/2021 - 09:06:53 88,00 83.339.556/0001-34 - BIOCLEAN SERVICOS E
CONSTRUCAO EIRELI

30/06/2021 - 09:07:23 80,00 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

30/06/2021 - 09:09:20 79,00 83.339.556/0001-34 - BIOCLEAN SERVICOS E
CONSTRUCAO EIRELI

30/06/2021 - 09:09:48 75,00 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

30/06/2021 - 09:11:48 74,00 83.339.556/0001-34 - BIOCLEAN SERVICOS E
CONSTRUCAO EIRELI

30/06/2021 - 09:12:09 71,00 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

30/06/2021 - 09:14:08 70,00 83.339.556/0001-34 - BIOCLEAN SERVICOS E
CONSTRUCAO EIRELI

30/06/2021 - 09:14:29 66,00 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

30/06/2021 - 09:16:28 65,00 83.339.556/0001-34 - BIOCLEAN SERVICOS E
CONSTRUCAO EIRELI

30/06/2021 - 09:16:51 61,00 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

23/08/2021 - 10:00:50 328,00 19.104.617/0001-85 - CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E
SERVICOS LTDA

0003 - INSTALACAO DE CENTRAL DE AR DE 24.000 A 36.000 BTUS
Data Valor CNPJ

29/06/2021 - 15:50:27 260,00 (proposta) 83.339.556/0001-34 - BIOCLEAN SERVICOS E
CONSTRUCAO EIRELI

29/06/2021 - 16:04:06 348,00 (proposta) 19.104.617/0001-85 - CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E
SERVICOS LTDA

29/06/2021 - 17:18:57 243,00 (proposta) 11.287.970/0001-36 - M C LEOTTI EIRELI

29/06/2021 - 21:46:05 340,00 (proposta) 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

30/06/2021 - 08:37:39 240,00 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

30/06/2021 - 08:38:44 235,00 83.339.556/0001-34 - BIOCLEAN SERVICOS E
CONSTRUCAO EIRELI

30/06/2021 - 08:39:04 229,00 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

30/06/2021 - 08:39:12 228,00 83.339.556/0001-34 - BIOCLEAN SERVICOS E
CONSTRUCAO EIRELI

30/06/2021 - 08:39:26 220,00 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

30/06/2021 - 08:41:31 219,00 83.339.556/0001-34 - BIOCLEAN SERVICOS E
CONSTRUCAO EIRELI

30/06/2021 - 08:42:20 210,00 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

30/06/2021 - 08:42:56 209,00 83.339.556/0001-34 - BIOCLEAN SERVICOS E
CONSTRUCAO EIRELI

30/06/2021 - 08:43:19 205,00 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

30/06/2021 - 08:43:59 206,00 83.339.556/0001-34 - BIOCLEAN SERVICOS E
CONSTRUCAO EIRELI

30/06/2021 - 08:44:05 204,00 83.339.556/0001-34 - BIOCLEAN SERVICOS E
CONSTRUCAO EIRELI

30/06/2021 - 08:44:23 200,00 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

30/06/2021 - 08:44:53 199,00 83.339.556/0001-34 - BIOCLEAN SERVICOS E
CONSTRUCAO EIRELI

30/06/2021 - 08:46:09 190,00 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

30/06/2021 - 08:46:20 189,00 83.339.556/0001-34 - BIOCLEAN SERVICOS E
CONSTRUCAO EIRELI

30/06/2021 - 08:46:41 180,00 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

30/06/2021 - 08:46:54 179,00 83.339.556/0001-34 - BIOCLEAN SERVICOS E
CONSTRUCAO EIRELI

30/06/2021 - 08:47:31 170,00 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

30/06/2021 - 08:48:26 169,00 83.339.556/0001-34 - BIOCLEAN SERVICOS E
CONSTRUCAO EIRELI



Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 23/08/2021 às 11:27:58.
Página 47 de 327

30/06/2021 - 08:48:44 160,00 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

30/06/2021 - 08:50:41 159,00 19.104.617/0001-85 - CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E
SERVICOS LTDA

30/06/2021 - 08:50:52 158,00 83.339.556/0001-34 - BIOCLEAN SERVICOS E
CONSTRUCAO EIRELI

30/06/2021 - 08:51:29 150,00 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

30/06/2021 - 08:52:21 149,00 83.339.556/0001-34 - BIOCLEAN SERVICOS E
CONSTRUCAO EIRELI

30/06/2021 - 08:52:31 145,00 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

30/06/2021 - 08:54:06 144,00 83.339.556/0001-34 - BIOCLEAN SERVICOS E
CONSTRUCAO EIRELI

30/06/2021 - 08:54:44 140,00 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

30/06/2021 - 08:55:44 139,00 83.339.556/0001-34 - BIOCLEAN SERVICOS E
CONSTRUCAO EIRELI

30/06/2021 - 08:57:16 135,00 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

30/06/2021 - 08:57:38 133,00 83.339.556/0001-34 - BIOCLEAN SERVICOS E
CONSTRUCAO EIRELI

30/06/2021 - 08:58:48 130,00 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

30/06/2021 - 08:59:13 128,00 83.339.556/0001-34 - BIOCLEAN SERVICOS E
CONSTRUCAO EIRELI

30/06/2021 - 09:00:06 125,00 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

30/06/2021 - 09:00:32 123,00 83.339.556/0001-34 - BIOCLEAN SERVICOS E
CONSTRUCAO EIRELI

30/06/2021 - 09:01:03 122,00 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

30/06/2021 - 09:02:00 120,00 83.339.556/0001-34 - BIOCLEAN SERVICOS E
CONSTRUCAO EIRELI

30/06/2021 - 09:02:27 110,00 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

30/06/2021 - 09:04:08 108,00 83.339.556/0001-34 - BIOCLEAN SERVICOS E
CONSTRUCAO EIRELI

30/06/2021 - 09:06:02 105,00 83.339.556/0001-34 - BIOCLEAN SERVICOS E
CONSTRUCAO EIRELI

30/06/2021 - 09:06:26 100,00 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

30/06/2021 - 09:06:59 99,00 83.339.556/0001-34 - BIOCLEAN SERVICOS E
CONSTRUCAO EIRELI

30/06/2021 - 09:07:29 90,00 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

30/06/2021 - 09:09:28 89,00 83.339.556/0001-34 - BIOCLEAN SERVICOS E
CONSTRUCAO EIRELI

30/06/2021 - 09:09:58 80,00 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

30/06/2021 - 09:11:56 79,00 83.339.556/0001-34 - BIOCLEAN SERVICOS E
CONSTRUCAO EIRELI

30/06/2021 - 09:12:19 72,00 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

30/06/2021 - 09:14:18 71,00 83.339.556/0001-34 - BIOCLEAN SERVICOS E
CONSTRUCAO EIRELI

30/06/2021 - 09:14:35 70,00 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

0004 - INSTALACAO DE CENTRAL DE AR DE 36.000 A 48.000 BTUS
Data Valor CNPJ

28/06/2021 - 17:58:46 260,00 (proposta) 83.339.556/0001-34 - BIOCLEAN SERVICOS E
CONSTRUCAO EIRELI

29/06/2021 - 16:03:57 530,67 (proposta) 19.104.617/0001-85 - CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E
SERVICOS LTDA

29/06/2021 - 17:19:59 371,00 (proposta) 11.287.970/0001-36 - M C LEOTTI EIRELI

29/06/2021 - 21:46:45 530,00 (proposta) 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

30/06/2021 - 08:37:46 250,00 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

30/06/2021 - 08:38:34 235,00 83.339.556/0001-34 - BIOCLEAN SERVICOS E
CONSTRUCAO EIRELI

30/06/2021 - 08:38:54 230,00 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

30/06/2021 - 08:39:05 228,00 83.339.556/0001-34 - BIOCLEAN SERVICOS E
CONSTRUCAO EIRELI

30/06/2021 - 08:39:43 227,00 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

30/06/2021 - 08:40:10 226,00 83.339.556/0001-34 - BIOCLEAN SERVICOS E
CONSTRUCAO EIRELI

30/06/2021 - 08:40:37 220,00 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

30/06/2021 - 08:41:39 219,00 83.339.556/0001-34 - BIOCLEAN SERVICOS E
CONSTRUCAO EIRELI

30/06/2021 - 08:42:07 210,00 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA
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30/06/2021 - 08:43:19 209,00 83.339.556/0001-34 - BIOCLEAN SERVICOS E
CONSTRUCAO EIRELI

30/06/2021 - 08:44:32 200,00 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

30/06/2021 - 08:44:58 199,00 83.339.556/0001-34 - BIOCLEAN SERVICOS E
CONSTRUCAO EIRELI

30/06/2021 - 08:46:16 190,00 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

30/06/2021 - 08:46:25 188,00 83.339.556/0001-34 - BIOCLEAN SERVICOS E
CONSTRUCAO EIRELI

30/06/2021 - 08:46:48 180,00 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

30/06/2021 - 08:46:59 179,00 83.339.556/0001-34 - BIOCLEAN SERVICOS E
CONSTRUCAO EIRELI

30/06/2021 - 08:47:25 170,00 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

30/06/2021 - 08:47:40 169,00 83.339.556/0001-34 - BIOCLEAN SERVICOS E
CONSTRUCAO EIRELI

30/06/2021 - 08:48:23 165,00 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

30/06/2021 - 08:48:33 164,00 83.339.556/0001-34 - BIOCLEAN SERVICOS E
CONSTRUCAO EIRELI

30/06/2021 - 08:48:50 159,00 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

30/06/2021 - 08:49:15 158,00 83.339.556/0001-34 - BIOCLEAN SERVICOS E
CONSTRUCAO EIRELI

30/06/2021 - 08:49:27 150,00 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

30/06/2021 - 08:50:53 149,00 19.104.617/0001-85 - CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E
SERVICOS LTDA

30/06/2021 - 08:51:05 148,00 83.339.556/0001-34 - BIOCLEAN SERVICOS E
CONSTRUCAO EIRELI

30/06/2021 - 08:51:35 145,00 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

30/06/2021 - 08:52:27 143,00 83.339.556/0001-34 - BIOCLEAN SERVICOS E
CONSTRUCAO EIRELI

30/06/2021 - 08:52:42 140,00 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

30/06/2021 - 08:54:34 138,00 83.339.556/0001-34 - BIOCLEAN SERVICOS E
CONSTRUCAO EIRELI

30/06/2021 - 08:54:50 135,00 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

30/06/2021 - 08:55:35 133,00 83.339.556/0001-34 - BIOCLEAN SERVICOS E
CONSTRUCAO EIRELI

23/08/2021 - 10:01:15 530,00 19.104.617/0001-85 - CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E
SERVICOS LTDA

0005 - DESINSTALACAO DE CENTRAL DE AR DE 9.000 A 12.000 BTUS
Data Valor CNPJ

28/06/2021 - 18:00:29 50,00 (proposta) 83.339.556/0001-34 - BIOCLEAN SERVICOS E
CONSTRUCAO EIRELI

29/06/2021 - 16:03:53 153,33 (proposta) 19.104.617/0001-85 - CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E
SERVICOS LTDA

29/06/2021 - 17:32:37 107,00 (proposta) 11.287.970/0001-36 - M C LEOTTI EIRELI

29/06/2021 - 21:47:27 150,00 (proposta) 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

30/06/2021 - 08:37:54 49,00 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

30/06/2021 - 08:43:26 48,00 83.339.556/0001-34 - BIOCLEAN SERVICOS E
CONSTRUCAO EIRELI

30/06/2021 - 08:44:40 45,00 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

30/06/2021 - 08:45:05 43,00 83.339.556/0001-34 - BIOCLEAN SERVICOS E
CONSTRUCAO EIRELI

30/06/2021 - 08:45:33 40,00 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

30/06/2021 - 08:46:32 38,00 83.339.556/0001-34 - BIOCLEAN SERVICOS E
CONSTRUCAO EIRELI

30/06/2021 - 08:46:54 35,00 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

30/06/2021 - 08:47:48 34,00 83.339.556/0001-34 - BIOCLEAN SERVICOS E
CONSTRUCAO EIRELI

30/06/2021 - 08:48:09 30,00 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

30/06/2021 - 08:49:24 29,00 83.339.556/0001-34 - BIOCLEAN SERVICOS E
CONSTRUCAO EIRELI

30/06/2021 - 08:49:37 25,00 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

30/06/2021 - 08:51:20 24,00 83.339.556/0001-34 - BIOCLEAN SERVICOS E
CONSTRUCAO EIRELI

30/06/2021 - 08:51:41 23,00 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

30/06/2021 - 08:53:19 22,00 83.339.556/0001-34 - BIOCLEAN SERVICOS E
CONSTRUCAO EIRELI

30/06/2021 - 08:53:41 21,00 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA
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30/06/2021 - 08:55:22 20,00 83.339.556/0001-34 - BIOCLEAN SERVICOS E
CONSTRUCAO EIRELI

23/08/2021 - 10:01:44 153,00 19.104.617/0001-85 - CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E
SERVICOS LTDA

0006 - DESINSTALACAO DE CENTRAL DE AR DE 18.000 A 24.000 BTUS
Data Valor CNPJ

28/06/2021 - 18:01:58 50,00 (proposta) 83.339.556/0001-34 - BIOCLEAN SERVICOS E
CONSTRUCAO EIRELI

29/06/2021 - 16:03:47 130,00 (proposta) 19.104.617/0001-85 - CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E
SERVICOS LTDA

29/06/2021 - 17:37:31 91,00 (proposta) 11.287.970/0001-36 - M C LEOTTI EIRELI

29/06/2021 - 21:48:40 130,00 (proposta) 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

30/06/2021 - 08:40:00 49,00 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

30/06/2021 - 08:43:33 48,00 83.339.556/0001-34 - BIOCLEAN SERVICOS E
CONSTRUCAO EIRELI

30/06/2021 - 08:45:01 45,00 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

30/06/2021 - 08:45:26 43,00 83.339.556/0001-34 - BIOCLEAN SERVICOS E
CONSTRUCAO EIRELI

30/06/2021 - 08:45:39 40,00 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

30/06/2021 - 08:47:30 60,00 19.104.617/0001-85 - CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E
SERVICOS LTDA

30/06/2021 - 08:48:05 39,00 83.339.556/0001-34 - BIOCLEAN SERVICOS E
CONSTRUCAO EIRELI

30/06/2021 - 08:48:16 35,00 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

30/06/2021 - 08:49:36 34,00 83.339.556/0001-34 - BIOCLEAN SERVICOS E
CONSTRUCAO EIRELI

30/06/2021 - 08:49:43 30,00 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

30/06/2021 - 08:51:30 28,00 83.339.556/0001-34 - BIOCLEAN SERVICOS E
CONSTRUCAO EIRELI

30/06/2021 - 08:51:48 25,00 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

30/06/2021 - 08:53:24 24,00 83.339.556/0001-34 - BIOCLEAN SERVICOS E
CONSTRUCAO EIRELI

30/06/2021 - 08:53:36 20,00 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

30/06/2021 - 08:55:28 19,00 83.339.556/0001-34 - BIOCLEAN SERVICOS E
CONSTRUCAO EIRELI

0007 - DESINSTALACAO DE CENTRAL DE AR DE 24.000 A 36.000 BTUS
Data Valor CNPJ

28/06/2021 - 18:03:01 70,00 (proposta) 83.339.556/0001-34 - BIOCLEAN SERVICOS E
CONSTRUCAO EIRELI

29/06/2021 - 16:03:42 114,00 (proposta) 19.104.617/0001-85 - CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E
SERVICOS LTDA

29/06/2021 - 17:38:38 79,00 (proposta) 11.287.970/0001-36 - M C LEOTTI EIRELI

29/06/2021 - 21:49:33 114,00 (proposta) 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

30/06/2021 - 08:40:14 69,00 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

30/06/2021 - 08:43:40 68,00 83.339.556/0001-34 - BIOCLEAN SERVICOS E
CONSTRUCAO EIRELI

30/06/2021 - 08:45:08 65,00 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

30/06/2021 - 08:45:19 64,00 83.339.556/0001-34 - BIOCLEAN SERVICOS E
CONSTRUCAO EIRELI

30/06/2021 - 08:45:46 60,00 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

30/06/2021 - 08:47:27 59,00 83.339.556/0001-34 - BIOCLEAN SERVICOS E
CONSTRUCAO EIRELI

30/06/2021 - 08:47:39 55,00 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

30/06/2021 - 08:47:53 54,00 83.339.556/0001-34 - BIOCLEAN SERVICOS E
CONSTRUCAO EIRELI

30/06/2021 - 08:48:04 50,00 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

30/06/2021 - 08:48:56 48,00 83.339.556/0001-34 - BIOCLEAN SERVICOS E
CONSTRUCAO EIRELI

30/06/2021 - 08:49:12 45,00 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

30/06/2021 - 08:50:29 44,00 83.339.556/0001-34 - BIOCLEAN SERVICOS E
CONSTRUCAO EIRELI

30/06/2021 - 08:51:02 40,00 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

30/06/2021 - 08:51:35 39,00 83.339.556/0001-34 - BIOCLEAN SERVICOS E
CONSTRUCAO EIRELI
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30/06/2021 - 08:51:55 35,00 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

30/06/2021 - 08:53:08 34,00 83.339.556/0001-34 - BIOCLEAN SERVICOS E
CONSTRUCAO EIRELI

30/06/2021 - 08:53:28 32,00 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

30/06/2021 - 08:54:49 30,00 83.339.556/0001-34 - BIOCLEAN SERVICOS E
CONSTRUCAO EIRELI

0008 - DESINSTALACAO DE CENTRAL DE AR DE 36.000 A 48.000 BTUS
Data Valor CNPJ

28/06/2021 - 18:04:18 70,00 (proposta) 83.339.556/0001-34 - BIOCLEAN SERVICOS E
CONSTRUCAO EIRELI

29/06/2021 - 16:03:35 147,33 (proposta) 19.104.617/0001-85 - CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E
SERVICOS LTDA

29/06/2021 - 17:39:17 103,00 (proposta) 11.287.970/0001-36 - M C LEOTTI EIRELI

29/06/2021 - 21:50:05 140,00 (proposta) 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

30/06/2021 - 08:40:21 69,00 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

30/06/2021 - 08:43:48 68,00 83.339.556/0001-34 - BIOCLEAN SERVICOS E
CONSTRUCAO EIRELI

30/06/2021 - 08:45:13 65,00 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

23/08/2021 - 10:03:02 147,00 19.104.617/0001-85 - CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E
SERVICOS LTDA

0009 - Manutenção preventiva de aparelho de 9.000 btus
Data Valor CNPJ

28/06/2021 - 18:04:32 110,00 (proposta) 83.339.556/0001-34 - BIOCLEAN SERVICOS E
CONSTRUCAO EIRELI

29/06/2021 - 16:03:28 246,67 (proposta) 19.104.617/0001-85 - CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E
SERVICOS LTDA

29/06/2021 - 17:40:44 172,00 (proposta) 11.287.970/0001-36 - M C LEOTTI EIRELI

29/06/2021 - 21:51:03 245,00 (proposta) 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

30/06/2021 - 08:40:29 100,00 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

30/06/2021 - 08:44:12 99,00 83.339.556/0001-34 - BIOCLEAN SERVICOS E
CONSTRUCAO EIRELI

30/06/2021 - 08:45:20 95,00 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

30/06/2021 - 08:45:58 94,00 83.339.556/0001-34 - BIOCLEAN SERVICOS E
CONSTRUCAO EIRELI

30/06/2021 - 08:47:04 92,00 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

30/06/2021 - 08:48:48 91,00 83.339.556/0001-34 - BIOCLEAN SERVICOS E
CONSTRUCAO EIRELI

30/06/2021 - 08:48:58 90,00 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

30/06/2021 - 08:50:19 89,00 83.339.556/0001-34 - BIOCLEAN SERVICOS E
CONSTRUCAO EIRELI

30/06/2021 - 08:50:29 85,00 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

30/06/2021 - 08:51:58 80,00 83.339.556/0001-34 - BIOCLEAN SERVICOS E
CONSTRUCAO EIRELI

30/06/2021 - 08:52:11 75,00 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

30/06/2021 - 08:52:51 74,00 83.339.556/0001-34 - BIOCLEAN SERVICOS E
CONSTRUCAO EIRELI

30/06/2021 - 08:53:13 70,00 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

30/06/2021 - 08:54:24 68,00 83.339.556/0001-34 - BIOCLEAN SERVICOS E
CONSTRUCAO EIRELI

23/08/2021 - 10:03:15 246,00 19.104.617/0001-85 - CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E
SERVICOS LTDA

0010 - Manutenção preventiva em aparelho de central de ar de 12.000 btus
Data Valor CNPJ

28/06/2021 - 18:06:36 110,00 (proposta) 83.339.556/0001-34 - BIOCLEAN SERVICOS E
CONSTRUCAO EIRELI

29/06/2021 - 16:03:20 253,33 (proposta) 19.104.617/0001-85 - CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E
SERVICOS LTDA

29/06/2021 - 17:42:15 177,00 (proposta) 11.287.970/0001-36 - M C LEOTTI EIRELI

29/06/2021 - 21:51:44 250,00 (proposta) 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

30/06/2021 - 08:40:50 100,00 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

30/06/2021 - 08:44:17 99,00 83.339.556/0001-34 - BIOCLEAN SERVICOS E
CONSTRUCAO EIRELI
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30/06/2021 - 08:45:27 95,00 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

30/06/2021 - 08:45:53 94,00 83.339.556/0001-34 - BIOCLEAN SERVICOS E
CONSTRUCAO EIRELI

30/06/2021 - 08:47:09 93,00 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

30/06/2021 - 08:48:43 92,00 83.339.556/0001-34 - BIOCLEAN SERVICOS E
CONSTRUCAO EIRELI

30/06/2021 - 08:49:03 89,00 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

30/06/2021 - 08:50:14 88,00 83.339.556/0001-34 - BIOCLEAN SERVICOS E
CONSTRUCAO EIRELI

30/06/2021 - 08:50:37 80,00 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

30/06/2021 - 08:51:52 70,00 83.339.556/0001-34 - BIOCLEAN SERVICOS E
CONSTRUCAO EIRELI

30/06/2021 - 08:52:02 68,00 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

30/06/2021 - 08:52:44 67,00 83.339.556/0001-34 - BIOCLEAN SERVICOS E
CONSTRUCAO EIRELI

30/06/2021 - 08:53:18 65,00 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

30/06/2021 - 08:54:17 63,00 83.339.556/0001-34 - BIOCLEAN SERVICOS E
CONSTRUCAO EIRELI

30/06/2021 - 08:55:29 60,00 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

30/06/2021 - 08:55:54 58,00 83.339.556/0001-34 - BIOCLEAN SERVICOS E
CONSTRUCAO EIRELI

23/08/2021 - 10:03:29 253,00 19.104.617/0001-85 - CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E
SERVICOS LTDA

0011 - Manutenção preventiva de aparelhos de centrais de ar de 18.000 btus
Data Valor CNPJ

28/06/2021 - 18:08:48 150,00 (proposta) 83.339.556/0001-34 - BIOCLEAN SERVICOS E
CONSTRUCAO EIRELI

29/06/2021 - 16:12:58 316,67 (proposta) 19.104.617/0001-85 - CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E
SERVICOS LTDA

29/06/2021 - 17:43:03 221,00 (proposta) 11.287.970/0001-36 - M C LEOTTI EIRELI

29/06/2021 - 21:52:26 310,00 (proposta) 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

30/06/2021 - 09:09:00 149,00 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

23/08/2021 - 10:03:51 316,00 19.104.617/0001-85 - CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E
SERVICOS LTDA

0012 - Manutenção preventiva de aparelhos de centrais de ar de24.000 btus
Data Valor CNPJ

28/06/2021 - 18:09:41 150,00 (proposta) 83.339.556/0001-34 - BIOCLEAN SERVICOS E
CONSTRUCAO EIRELI

29/06/2021 - 16:15:49 230,00 (proposta) 19.104.617/0001-85 - CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E
SERVICOS LTDA

29/06/2021 - 17:43:53 161,00 (proposta) 11.287.970/0001-36 - M C LEOTTI EIRELI

29/06/2021 - 21:53:15 230,00 (proposta) 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

30/06/2021 - 09:09:05 149,00 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

0013 - Manutenção preventiva em aparelhos de centrais de ar de 30.000 btus
Data Valor CNPJ

28/06/2021 - 18:10:51 150,00 (proposta) 83.339.556/0001-34 - BIOCLEAN SERVICOS E
CONSTRUCAO EIRELI

29/06/2021 - 16:17:00 250,00 (proposta) 19.104.617/0001-85 - CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E
SERVICOS LTDA

29/06/2021 - 17:44:34 175,00 (proposta) 11.287.970/0001-36 - M C LEOTTI EIRELI

29/06/2021 - 21:54:00 250,00 (proposta) 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

0014 - Manutenção preventiva em aparelhos de centrais de ar de 36.000 btus
Data Valor CNPJ

28/06/2021 - 18:11:58 165,00 (proposta) 83.339.556/0001-34 - BIOCLEAN SERVICOS E
CONSTRUCAO EIRELI

29/06/2021 - 16:17:36 263,33 (proposta) 19.104.617/0001-85 - CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E
SERVICOS LTDA

29/06/2021 - 17:45:20 184,00 (proposta) 11.287.970/0001-36 - M C LEOTTI EIRELI

29/06/2021 - 21:57:40 260,00 (proposta) 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA
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23/08/2021 - 10:04:06 263,00 19.104.617/0001-85 - CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E
SERVICOS LTDA

0015 - Manutenção preventiva em aparelhos de centrais de ar de 48.000 btus
Data Valor CNPJ

28/06/2021 - 18:13:05 165,00 (proposta) 83.339.556/0001-34 - BIOCLEAN SERVICOS E
CONSTRUCAO EIRELI

29/06/2021 - 16:18:12 306,67 (proposta) 19.104.617/0001-85 - CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E
SERVICOS LTDA

29/06/2021 - 17:46:43 214,00 (proposta) 11.287.970/0001-36 - M C LEOTTI EIRELI

29/06/2021 - 21:58:34 300,00 (proposta) 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

23/08/2021 - 10:04:23 306,00 19.104.617/0001-85 - CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E
SERVICOS LTDA

0016 - Reposição de capacitor 9.000 btus.
Data Valor CNPJ

28/06/2021 - 18:22:49 40,00 (proposta) 83.339.556/0001-34 - BIOCLEAN SERVICOS E
CONSTRUCAO EIRELI

29/06/2021 - 17:47:21 47,00 (proposta) 11.287.970/0001-36 - M C LEOTTI EIRELI

29/06/2021 - 21:59:20 65,00 (proposta) 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

30/06/2021 - 07:41:50 68,33 (proposta) 19.104.617/0001-85 - CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E
SERVICOS LTDA

23/08/2021 - 10:04:37 68,00 19.104.617/0001-85 - CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E
SERVICOS LTDA

0017 - Reposição de capacitor 12.000 btus
Data Valor CNPJ

28/06/2021 - 18:23:14 40,00 (proposta) 83.339.556/0001-34 - BIOCLEAN SERVICOS E
CONSTRUCAO EIRELI

29/06/2021 - 17:48:07 50,00 (proposta) 11.287.970/0001-36 - M C LEOTTI EIRELI

29/06/2021 - 22:00:40 71,00 (proposta) 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

30/06/2021 - 07:42:29 71,67 (proposta) 19.104.617/0001-85 - CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E
SERVICOS LTDA

23/08/2021 - 10:04:57 71,50 19.104.617/0001-85 - CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E
SERVICOS LTDA

0018 - Reposição de capacitor 18.000 btus
Data Valor CNPJ

28/06/2021 - 18:20:10 40,00 (proposta) 83.339.556/0001-34 - BIOCLEAN SERVICOS E
CONSTRUCAO EIRELI

29/06/2021 - 17:48:44 54,00 (proposta) 11.287.970/0001-36 - M C LEOTTI EIRELI

29/06/2021 - 22:01:50 78,00 (proposta) 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

30/06/2021 - 07:42:36 78,33 (proposta) 19.104.617/0001-85 - CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E
SERVICOS LTDA

0019 - Reposição de capacitor 24.000 btus
Data Valor CNPJ

28/06/2021 - 18:21:10 40,00 (proposta) 83.339.556/0001-34 - BIOCLEAN SERVICOS E
CONSTRUCAO EIRELI

29/06/2021 - 17:50:50 51,00 (proposta) 11.287.970/0001-36 - M C LEOTTI EIRELI

29/06/2021 - 22:02:43 73,00 (proposta) 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

30/06/2021 - 07:42:40 73,33 (proposta) 19.104.617/0001-85 - CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E
SERVICOS LTDA

23/08/2021 - 10:05:07 73,00 19.104.617/0001-85 - CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E
SERVICOS LTDA

0020 - Reposição de capacitor 30.000 btus
Data Valor CNPJ

28/06/2021 - 18:22:11 40,00 (proposta) 83.339.556/0001-34 - BIOCLEAN SERVICOS E
CONSTRUCAO EIRELI

29/06/2021 - 17:51:24 53,00 (proposta) 11.287.970/0001-36 - M C LEOTTI EIRELI

29/06/2021 - 22:03:47 76,00 (proposta) 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

30/06/2021 - 07:42:43 76,67 (proposta) 19.104.617/0001-85 - CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E
SERVICOS LTDA
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23/08/2021 - 10:05:18 76,50 19.104.617/0001-85 - CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E
SERVICOS LTDA

0021 - Reposição de capacitor 36.000 btus
Data Valor CNPJ

28/06/2021 - 18:26:08 50,00 (proposta) 83.339.556/0001-34 - BIOCLEAN SERVICOS E
CONSTRUCAO EIRELI

29/06/2021 - 17:55:53 56,00 (proposta) 11.287.970/0001-36 - M C LEOTTI EIRELI

29/06/2021 - 22:04:17 80,00 (proposta) 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

30/06/2021 - 07:44:21 80,00 (proposta) 19.104.617/0001-85 - CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E
SERVICOS LTDA

30/06/2021 - 09:19:24 45,00 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

30/06/2021 - 09:26:17 44,00 83.339.556/0001-34 - BIOCLEAN SERVICOS E
CONSTRUCAO EIRELI

30/06/2021 - 09:26:38 39,00 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

30/06/2021 - 09:27:26 38,00 83.339.556/0001-34 - BIOCLEAN SERVICOS E
CONSTRUCAO EIRELI

30/06/2021 - 09:28:16 30,00 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

30/06/2021 - 09:29:11 29,00 83.339.556/0001-34 - BIOCLEAN SERVICOS E
CONSTRUCAO EIRELI

30/06/2021 - 09:29:23 25,00 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

0022 - Reposição de capacitor 48.000 btus
Data Valor CNPJ

28/06/2021 - 18:27:56 80,00 (proposta) 83.339.556/0001-34 - BIOCLEAN SERVICOS E
CONSTRUCAO EIRELI

29/06/2021 - 17:57:44 56,00 (proposta) 11.287.970/0001-36 - M C LEOTTI EIRELI

29/06/2021 - 22:04:45 473,00 (proposta) 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

30/06/2021 - 07:44:18 473,33 (proposta) 19.104.617/0001-85 - CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E
SERVICOS LTDA

30/06/2021 - 09:19:32 52,00 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

30/06/2021 - 09:26:07 51,00 83.339.556/0001-34 - BIOCLEAN SERVICOS E
CONSTRUCAO EIRELI

30/06/2021 - 09:26:44 48,00 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

30/06/2021 - 09:28:13 47,00 83.339.556/0001-34 - BIOCLEAN SERVICOS E
CONSTRUCAO EIRELI

30/06/2021 - 09:28:28 42,00 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

30/06/2021 - 09:29:18 41,00 83.339.556/0001-34 - BIOCLEAN SERVICOS E
CONSTRUCAO EIRELI

30/06/2021 - 09:29:34 35,00 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

30/06/2021 - 09:30:27 34,00 83.339.556/0001-34 - BIOCLEAN SERVICOS E
CONSTRUCAO EIRELI

30/06/2021 - 09:30:40 30,00 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

30/06/2021 - 09:30:59 21,00 83.339.556/0001-34 - BIOCLEAN SERVICOS E
CONSTRUCAO EIRELI

30/06/2021 - 09:31:37 19,00 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

30/06/2021 - 09:33:25 18,00 83.339.556/0001-34 - BIOCLEAN SERVICOS E
CONSTRUCAO EIRELI

30/06/2021 - 09:33:50 15,00 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

30/06/2021 - 09:35:05 14,00 83.339.556/0001-34 - BIOCLEAN SERVICOS E
CONSTRUCAO EIRELI

30/06/2021 - 09:35:27 10,00 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

23/08/2021 - 10:05:33 473,00 19.104.617/0001-85 - CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E
SERVICOS LTDA

0023 - Reposição de compressor 220v 9.000 btus
Data Valor CNPJ

29/06/2021 - 16:27:09 215,00 (proposta) 83.339.556/0001-34 - BIOCLEAN SERVICOS E
CONSTRUCAO EIRELI

29/06/2021 - 17:59:24 270,00 (proposta) 11.287.970/0001-36 - M C LEOTTI EIRELI

29/06/2021 - 22:05:11 380,00 (proposta) 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

30/06/2021 - 07:44:15 386,67 (proposta) 19.104.617/0001-85 - CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E
SERVICOS LTDA

30/06/2021 - 09:19:42 200,00 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA
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30/06/2021 - 09:26:01 199,00 83.339.556/0001-34 - BIOCLEAN SERVICOS E
CONSTRUCAO EIRELI

30/06/2021 - 09:26:50 190,00 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

30/06/2021 - 09:27:52 189,00 83.339.556/0001-34 - BIOCLEAN SERVICOS E
CONSTRUCAO EIRELI

30/06/2021 - 09:28:09 180,00 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

30/06/2021 - 09:28:34 179,00 83.339.556/0001-34 - BIOCLEAN SERVICOS E
CONSTRUCAO EIRELI

30/06/2021 - 09:29:08 172,00 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

30/06/2021 - 09:29:25 171,00 83.339.556/0001-34 - BIOCLEAN SERVICOS E
CONSTRUCAO EIRELI

30/06/2021 - 09:29:41 160,00 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

30/06/2021 - 09:30:33 159,00 83.339.556/0001-34 - BIOCLEAN SERVICOS E
CONSTRUCAO EIRELI

30/06/2021 - 09:30:47 150,00 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

30/06/2021 - 09:31:24 148,00 83.339.556/0001-34 - BIOCLEAN SERVICOS E
CONSTRUCAO EIRELI

30/06/2021 - 09:31:47 140,00 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

30/06/2021 - 09:33:03 139,00 83.339.556/0001-34 - BIOCLEAN SERVICOS E
CONSTRUCAO EIRELI

30/06/2021 - 09:33:55 130,00 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

30/06/2021 - 09:35:13 129,00 83.339.556/0001-34 - BIOCLEAN SERVICOS E
CONSTRUCAO EIRELI

30/06/2021 - 09:35:39 120,00 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

30/06/2021 - 09:36:47 119,00 83.339.556/0001-34 - BIOCLEAN SERVICOS E
CONSTRUCAO EIRELI

30/06/2021 - 09:37:03 110,00 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

30/06/2021 - 09:38:16 109,00 83.339.556/0001-34 - BIOCLEAN SERVICOS E
CONSTRUCAO EIRELI

30/06/2021 - 09:38:34 100,00 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

30/06/2021 - 09:39:51 99,00 83.339.556/0001-34 - BIOCLEAN SERVICOS E
CONSTRUCAO EIRELI

30/06/2021 - 09:40:09 90,00 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

30/06/2021 - 09:41:23 89,00 83.339.556/0001-34 - BIOCLEAN SERVICOS E
CONSTRUCAO EIRELI

30/06/2021 - 09:41:46 85,00 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

23/08/2021 - 10:05:45 386,50 19.104.617/0001-85 - CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E
SERVICOS LTDA

0024 - Reposição de compressor 220v 12.000 btus
Data Valor CNPJ

29/06/2021 - 16:27:35 215,00 (proposta) 83.339.556/0001-34 - BIOCLEAN SERVICOS E
CONSTRUCAO EIRELI

29/06/2021 - 17:59:56 287,00 (proposta) 11.287.970/0001-36 - M C LEOTTI EIRELI

29/06/2021 - 22:05:32 400,00 (proposta) 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

30/06/2021 - 07:44:11 410,00 (proposta) 19.104.617/0001-85 - CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E
SERVICOS LTDA

30/06/2021 - 09:19:48 205,00 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

30/06/2021 - 09:25:55 204,00 83.339.556/0001-34 - BIOCLEAN SERVICOS E
CONSTRUCAO EIRELI

30/06/2021 - 09:26:25 195,00 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

30/06/2021 - 09:28:01 194,00 83.339.556/0001-34 - BIOCLEAN SERVICOS E
CONSTRUCAO EIRELI

30/06/2021 - 09:28:23 190,00 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

30/06/2021 - 09:29:32 189,00 83.339.556/0001-34 - BIOCLEAN SERVICOS E
CONSTRUCAO EIRELI

30/06/2021 - 09:29:47 180,00 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

30/06/2021 - 09:30:39 179,00 83.339.556/0001-34 - BIOCLEAN SERVICOS E
CONSTRUCAO EIRELI

30/06/2021 - 09:30:56 175,00 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

30/06/2021 - 09:31:32 174,00 83.339.556/0001-34 - BIOCLEAN SERVICOS E
CONSTRUCAO EIRELI

30/06/2021 - 09:31:53 170,00 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

30/06/2021 - 09:33:12 169,00 83.339.556/0001-34 - BIOCLEAN SERVICOS E
CONSTRUCAO EIRELI

30/06/2021 - 09:34:00 160,00 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA
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30/06/2021 - 09:35:20 159,00 83.339.556/0001-34 - BIOCLEAN SERVICOS E
CONSTRUCAO EIRELI

30/06/2021 - 09:35:45 150,00 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

30/06/2021 - 09:36:55 149,00 83.339.556/0001-34 - BIOCLEAN SERVICOS E
CONSTRUCAO EIRELI

30/06/2021 - 09:37:18 145,00 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

30/06/2021 - 09:38:25 144,00 83.339.556/0001-34 - BIOCLEAN SERVICOS E
CONSTRUCAO EIRELI

30/06/2021 - 09:38:42 140,00 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

30/06/2021 - 09:39:58 139,00 83.339.556/0001-34 - BIOCLEAN SERVICOS E
CONSTRUCAO EIRELI

30/06/2021 - 09:40:19 130,00 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

30/06/2021 - 09:41:38 129,00 83.339.556/0001-34 - BIOCLEAN SERVICOS E
CONSTRUCAO EIRELI

30/06/2021 - 09:41:55 125,00 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

0025 - Reposição de compressor 220v 18.000 btus
Data Valor CNPJ

29/06/2021 - 16:28:04 235,00 (proposta) 83.339.556/0001-34 - BIOCLEAN SERVICOS E
CONSTRUCAO EIRELI

29/06/2021 - 18:00:36 444,00 (proposta) 11.287.970/0001-36 - M C LEOTTI EIRELI

29/06/2021 - 22:05:56 600,00 (proposta) 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

30/06/2021 - 07:44:08 635,00 (proposta) 19.104.617/0001-85 - CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E
SERVICOS LTDA

30/06/2021 - 09:19:59 230,00 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

30/06/2021 - 09:25:47 229,00 83.339.556/0001-34 - BIOCLEAN SERVICOS E
CONSTRUCAO EIRELI

30/06/2021 - 09:26:32 220,00 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

30/06/2021 - 09:27:43 219,00 83.339.556/0001-34 - BIOCLEAN SERVICOS E
CONSTRUCAO EIRELI

30/06/2021 - 09:28:00 215,00 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

30/06/2021 - 09:28:42 214,00 83.339.556/0001-34 - BIOCLEAN SERVICOS E
CONSTRUCAO EIRELI

30/06/2021 - 09:29:14 210,00 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

30/06/2021 - 09:29:39 209,00 83.339.556/0001-34 - BIOCLEAN SERVICOS E
CONSTRUCAO EIRELI

30/06/2021 - 09:29:57 200,00 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

30/06/2021 - 09:30:50 199,00 83.339.556/0001-34 - BIOCLEAN SERVICOS E
CONSTRUCAO EIRELI

30/06/2021 - 09:31:02 195,00 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

30/06/2021 - 09:31:38 194,00 83.339.556/0001-34 - BIOCLEAN SERVICOS E
CONSTRUCAO EIRELI

30/06/2021 - 09:31:59 190,00 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

30/06/2021 - 09:33:19 189,00 83.339.556/0001-34 - BIOCLEAN SERVICOS E
CONSTRUCAO EIRELI

30/06/2021 - 09:34:08 185,00 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

30/06/2021 - 09:35:27 184,00 83.339.556/0001-34 - BIOCLEAN SERVICOS E
CONSTRUCAO EIRELI

30/06/2021 - 09:35:52 170,00 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

30/06/2021 - 09:37:03 169,00 83.339.556/0001-34 - BIOCLEAN SERVICOS E
CONSTRUCAO EIRELI

30/06/2021 - 09:37:35 160,00 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

30/06/2021 - 09:38:35 159,00 83.339.556/0001-34 - BIOCLEAN SERVICOS E
CONSTRUCAO EIRELI

30/06/2021 - 09:39:02 150,00 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

30/06/2021 - 09:40:06 149,00 83.339.556/0001-34 - BIOCLEAN SERVICOS E
CONSTRUCAO EIRELI

30/06/2021 - 09:40:25 140,00 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

0026 - Reposição de compressor 220v 24.000 btus
Data Valor CNPJ

29/06/2021 - 16:28:32 235,00 (proposta) 83.339.556/0001-34 - BIOCLEAN SERVICOS E
CONSTRUCAO EIRELI

29/06/2021 - 18:01:11 501,00 (proposta) 11.287.970/0001-36 - M C LEOTTI EIRELI

29/06/2021 - 22:06:24 700,00 (proposta) 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA
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30/06/2021 - 07:44:05 716,67 (proposta) 19.104.617/0001-85 - CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E
SERVICOS LTDA

30/06/2021 - 09:45:15 230,00 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

23/08/2021 - 10:06:23 716,00 19.104.617/0001-85 - CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E
SERVICOS LTDA

0027 - Reposição de compressor 220v 30.000 btus
Data Valor CNPJ

29/06/2021 - 16:29:20 235,00 (proposta) 83.339.556/0001-34 - BIOCLEAN SERVICOS E
CONSTRUCAO EIRELI

29/06/2021 - 18:02:03 476,00 (proposta) 11.287.970/0001-36 - M C LEOTTI EIRELI

29/06/2021 - 22:07:33 680,00 (proposta) 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

30/06/2021 - 07:44:02 680,00 (proposta) 19.104.617/0001-85 - CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E
SERVICOS LTDA

30/06/2021 - 09:45:23 230,00 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

0028 - Reposição de compressor 220v 36.000 btus
Data Valor CNPJ

29/06/2021 - 16:29:41 430,00 (proposta) 83.339.556/0001-34 - BIOCLEAN SERVICOS E
CONSTRUCAO EIRELI

29/06/2021 - 18:02:39 746,00 (proposta) 11.287.970/0001-36 - M C LEOTTI EIRELI

29/06/2021 - 22:08:11 1.065,00 (proposta) 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

30/06/2021 - 07:43:59 1.066,67 (proposta) 19.104.617/0001-85 - CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E
SERVICOS LTDA

30/06/2021 - 09:45:30 400,00 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

23/08/2021 - 10:05:55 1.066,00 19.104.617/0001-85 - CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E
SERVICOS LTDA

0029 - Reposição de compressor 220v 48.000 btus
Data Valor CNPJ

29/06/2021 - 16:30:21 430,00 (proposta) 83.339.556/0001-34 - BIOCLEAN SERVICOS E
CONSTRUCAO EIRELI

29/06/2021 - 18:03:14 928,00 (proposta) 11.287.970/0001-36 - M C LEOTTI EIRELI

29/06/2021 - 22:08:50 1.320,00 (proposta) 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

30/06/2021 - 07:43:56 1.326,67 (proposta) 19.104.617/0001-85 - CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E
SERVICOS LTDA

30/06/2021 - 09:45:36 410,00 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

23/08/2021 - 10:06:07 1.326,00 19.104.617/0001-85 - CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E
SERVICOS LTDA

0030 - Reposição de contadora 18.000 btus
Data Valor CNPJ

28/06/2021 - 19:11:26 90,00 (proposta) 83.339.556/0001-34 - BIOCLEAN SERVICOS E
CONSTRUCAO EIRELI

29/06/2021 - 18:03:59 126,00 (proposta) 11.287.970/0001-36 - M C LEOTTI EIRELI

29/06/2021 - 22:09:28 180,00 (proposta) 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

30/06/2021 - 07:43:53 180,00 (proposta) 19.104.617/0001-85 - CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E
SERVICOS LTDA

30/06/2021 - 09:45:44 80,00 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

30/06/2021 - 09:49:50 70,00 83.339.556/0001-34 - BIOCLEAN SERVICOS E
CONSTRUCAO EIRELI

30/06/2021 - 09:50:14 65,00 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

0031 - Reposição de contadora 22.000 btus
Data Valor CNPJ

28/06/2021 - 19:28:33 80,00 (proposta) 83.339.556/0001-34 - BIOCLEAN SERVICOS E
CONSTRUCAO EIRELI

29/06/2021 - 18:05:02 106,00 (proposta) 11.287.970/0001-36 - M C LEOTTI EIRELI

29/06/2021 - 22:10:06 151,00 (proposta) 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

30/06/2021 - 07:45:59 151,67 (proposta) 19.104.617/0001-85 - CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E
SERVICOS LTDA

30/06/2021 - 09:56:00 75,00 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA
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30/06/2021 - 09:57:15 74,00 83.339.556/0001-34 - BIOCLEAN SERVICOS E
CONSTRUCAO EIRELI

30/06/2021 - 09:57:37 70,00 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

30/06/2021 - 10:03:59 69,00 83.339.556/0001-34 - BIOCLEAN SERVICOS E
CONSTRUCAO EIRELI

30/06/2021 - 10:04:30 60,00 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

30/06/2021 - 10:05:54 59,00 83.339.556/0001-34 - BIOCLEAN SERVICOS E
CONSTRUCAO EIRELI

30/06/2021 - 10:06:16 55,00 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

30/06/2021 - 10:07:36 54,00 83.339.556/0001-34 - BIOCLEAN SERVICOS E
CONSTRUCAO EIRELI

30/06/2021 - 10:07:54 50,00 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

30/06/2021 - 10:09:32 49,00 83.339.556/0001-34 - BIOCLEAN SERVICOS E
CONSTRUCAO EIRELI

30/06/2021 - 10:09:54 45,00 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

30/06/2021 - 10:11:53 44,00 83.339.556/0001-34 - BIOCLEAN SERVICOS E
CONSTRUCAO EIRELI

30/06/2021 - 10:12:12 40,00 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

23/08/2021 - 10:06:42 151,50 19.104.617/0001-85 - CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E
SERVICOS LTDA

0032 - Reposição de contadora 24.000 btus
Data Valor CNPJ

28/06/2021 - 19:28:38 90,00 (proposta) 83.339.556/0001-34 - BIOCLEAN SERVICOS E
CONSTRUCAO EIRELI

29/06/2021 - 18:06:04 106,00 (proposta) 11.287.970/0001-36 - M C LEOTTI EIRELI

29/06/2021 - 22:10:27 151,00 (proposta) 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

30/06/2021 - 07:45:55 151,67 (proposta) 19.104.617/0001-85 - CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E
SERVICOS LTDA

30/06/2021 - 09:56:07 85,00 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

30/06/2021 - 09:56:35 84,00 83.339.556/0001-34 - BIOCLEAN SERVICOS E
CONSTRUCAO EIRELI

30/06/2021 - 09:56:43 80,00 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

30/06/2021 - 09:57:01 79,00 83.339.556/0001-34 - BIOCLEAN SERVICOS E
CONSTRUCAO EIRELI

30/06/2021 - 09:57:22 75,00 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

30/06/2021 - 10:04:29 74,00 83.339.556/0001-34 - BIOCLEAN SERVICOS E
CONSTRUCAO EIRELI

30/06/2021 - 10:04:35 70,00 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

30/06/2021 - 10:05:48 69,00 83.339.556/0001-34 - BIOCLEAN SERVICOS E
CONSTRUCAO EIRELI

30/06/2021 - 10:06:09 65,00 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

30/06/2021 - 10:07:30 64,00 83.339.556/0001-34 - BIOCLEAN SERVICOS E
CONSTRUCAO EIRELI

30/06/2021 - 10:07:47 59,00 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

30/06/2021 - 10:09:15 58,00 83.339.556/0001-34 - BIOCLEAN SERVICOS E
CONSTRUCAO EIRELI

30/06/2021 - 10:09:24 55,00 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

30/06/2021 - 10:09:51 54,00 83.339.556/0001-34 - BIOCLEAN SERVICOS E
CONSTRUCAO EIRELI

30/06/2021 - 10:10:03 50,00 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

30/06/2021 - 10:12:02 49,00 83.339.556/0001-34 - BIOCLEAN SERVICOS E
CONSTRUCAO EIRELI

30/06/2021 - 10:12:19 45,00 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

23/08/2021 - 10:06:53 151,50 19.104.617/0001-85 - CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E
SERVICOS LTDA

0033 - Reposição de contadora 28.000 btus
Data Valor CNPJ

28/06/2021 - 19:28:46 90,00 (proposta) 83.339.556/0001-34 - BIOCLEAN SERVICOS E
CONSTRUCAO EIRELI

29/06/2021 - 18:06:38 110,00 (proposta) 11.287.970/0001-36 - M C LEOTTI EIRELI

29/06/2021 - 22:13:02 158,00 (proposta) 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

30/06/2021 - 07:45:51 158,33 (proposta) 19.104.617/0001-85 - CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E
SERVICOS LTDA

30/06/2021 - 09:56:20 88,00 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA
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30/06/2021 - 09:56:41 87,00 83.339.556/0001-34 - BIOCLEAN SERVICOS E
CONSTRUCAO EIRELI

30/06/2021 - 09:56:55 85,00 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

30/06/2021 - 09:57:07 84,00 83.339.556/0001-34 - BIOCLEAN SERVICOS E
CONSTRUCAO EIRELI

30/06/2021 - 09:57:13 80,00 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

30/06/2021 - 10:04:23 79,00 83.339.556/0001-34 - BIOCLEAN SERVICOS E
CONSTRUCAO EIRELI

30/06/2021 - 10:04:40 70,00 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

30/06/2021 - 10:06:04 69,00 83.339.556/0001-34 - BIOCLEAN SERVICOS E
CONSTRUCAO EIRELI

30/06/2021 - 10:06:20 65,00 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

30/06/2021 - 10:07:23 64,00 83.339.556/0001-34 - BIOCLEAN SERVICOS E
CONSTRUCAO EIRELI

30/06/2021 - 10:07:38 60,00 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

23/08/2021 - 10:07:02 158,00 19.104.617/0001-85 - CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E
SERVICOS LTDA

0034 - Reposição de contadora 30.000 btus
Data Valor CNPJ

28/06/2021 - 19:19:42 125,00 (proposta) 83.339.556/0001-34 - BIOCLEAN SERVICOS E
CONSTRUCAO EIRELI

29/06/2021 - 18:07:17 110,00 (proposta) 11.287.970/0001-36 - M C LEOTTI EIRELI

29/06/2021 - 22:13:40 158,00 (proposta) 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

30/06/2021 - 07:45:46 158,33 (proposta) 19.104.617/0001-85 - CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E
SERVICOS LTDA

30/06/2021 - 09:56:28 100,00 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

30/06/2021 - 09:56:47 99,00 83.339.556/0001-34 - BIOCLEAN SERVICOS E
CONSTRUCAO EIRELI

30/06/2021 - 09:57:08 90,00 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

30/06/2021 - 10:04:18 89,00 83.339.556/0001-34 - BIOCLEAN SERVICOS E
CONSTRUCAO EIRELI

30/06/2021 - 10:04:45 80,00 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

30/06/2021 - 10:06:10 79,00 83.339.556/0001-34 - BIOCLEAN SERVICOS E
CONSTRUCAO EIRELI

30/06/2021 - 10:06:25 75,00 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

30/06/2021 - 10:07:17 74,00 83.339.556/0001-34 - BIOCLEAN SERVICOS E
CONSTRUCAO EIRELI

30/06/2021 - 10:07:26 70,00 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

30/06/2021 - 10:09:11 69,00 83.339.556/0001-34 - BIOCLEAN SERVICOS E
CONSTRUCAO EIRELI

30/06/2021 - 10:09:31 65,00 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

0035 - Reposição de contadora 48.000 btus
Data Valor CNPJ

28/06/2021 - 19:20:35 125,00 (proposta) 83.339.556/0001-34 - BIOCLEAN SERVICOS E
CONSTRUCAO EIRELI

29/06/2021 - 18:07:59 149,00 (proposta) 11.287.970/0001-36 - M C LEOTTI EIRELI

29/06/2021 - 22:14:01 200,00 (proposta) 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

30/06/2021 - 07:45:41 213,33 (proposta) 19.104.617/0001-85 - CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E
SERVICOS LTDA

30/06/2021 - 09:56:27 123,00 83.339.556/0001-34 - BIOCLEAN SERVICOS E
CONSTRUCAO EIRELI

30/06/2021 - 09:56:35 110,00 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

30/06/2021 - 09:56:53 109,00 83.339.556/0001-34 - BIOCLEAN SERVICOS E
CONSTRUCAO EIRELI

30/06/2021 - 09:57:47 100,00 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

30/06/2021 - 10:04:09 99,00 83.339.556/0001-34 - BIOCLEAN SERVICOS E
CONSTRUCAO EIRELI

30/06/2021 - 10:04:51 90,00 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

30/06/2021 - 10:06:15 89,00 83.339.556/0001-34 - BIOCLEAN SERVICOS E
CONSTRUCAO EIRELI

30/06/2021 - 10:06:30 80,00 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

30/06/2021 - 10:07:11 79,00 83.339.556/0001-34 - BIOCLEAN SERVICOS E
CONSTRUCAO EIRELI

30/06/2021 - 10:07:32 75,00 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA
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30/06/2021 - 10:09:25 74,00 83.339.556/0001-34 - BIOCLEAN SERVICOS E
CONSTRUCAO EIRELI

30/06/2021 - 10:09:46 70,00 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

30/06/2021 - 10:11:42 69,00 83.339.556/0001-34 - BIOCLEAN SERVICOS E
CONSTRUCAO EIRELI

30/06/2021 - 10:12:25 65,00 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

23/08/2021 - 10:07:17 213,00 19.104.617/0001-85 - CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E
SERVICOS LTDA

0036 - Reposição de placa de comando 7.000 btus
Data Valor CNPJ

28/06/2021 - 19:24:03 110,00 (proposta) 83.339.556/0001-34 - BIOCLEAN SERVICOS E
CONSTRUCAO EIRELI

29/06/2021 - 18:08:46 116,00 (proposta) 11.287.970/0001-36 - M C LEOTTI EIRELI

29/06/2021 - 22:14:38 166,00 (proposta) 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

30/06/2021 - 07:45:39 166,67 (proposta) 19.104.617/0001-85 - CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E
SERVICOS LTDA

30/06/2021 - 10:15:25 100,00 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

30/06/2021 - 10:23:15 99,00 83.339.556/0001-34 - BIOCLEAN SERVICOS E
CONSTRUCAO EIRELI

30/06/2021 - 10:23:42 90,00 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

30/06/2021 - 10:25:01 98,00 83.339.556/0001-34 - BIOCLEAN SERVICOS E
CONSTRUCAO EIRELI

30/06/2021 - 10:25:11 89,00 83.339.556/0001-34 - BIOCLEAN SERVICOS E
CONSTRUCAO EIRELI

30/06/2021 - 10:25:27 85,00 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

30/06/2021 - 10:26:47 84,00 83.339.556/0001-34 - BIOCLEAN SERVICOS E
CONSTRUCAO EIRELI

30/06/2021 - 10:27:20 83,00 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

30/06/2021 - 10:28:01 82,00 83.339.556/0001-34 - BIOCLEAN SERVICOS E
CONSTRUCAO EIRELI

30/06/2021 - 10:28:16 80,00 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

30/06/2021 - 10:29:32 79,00 83.339.556/0001-34 - BIOCLEAN SERVICOS E
CONSTRUCAO EIRELI

30/06/2021 - 10:29:42 75,00 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

30/06/2021 - 10:29:56 74,00 83.339.556/0001-34 - BIOCLEAN SERVICOS E
CONSTRUCAO EIRELI

30/06/2021 - 10:30:07 70,00 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

30/06/2021 - 10:30:18 69,00 83.339.556/0001-34 - BIOCLEAN SERVICOS E
CONSTRUCAO EIRELI

30/06/2021 - 10:30:37 60,00 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

30/06/2021 - 10:32:08 59,00 83.339.556/0001-34 - BIOCLEAN SERVICOS E
CONSTRUCAO EIRELI

30/06/2021 - 10:32:28 55,00 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

23/08/2021 - 10:07:56 166,00 19.104.617/0001-85 - CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E
SERVICOS LTDA

0037 - Reposição de placa de comando 9.000 btus
Data Valor CNPJ

28/06/2021 - 19:24:20 110,00 (proposta) 83.339.556/0001-34 - BIOCLEAN SERVICOS E
CONSTRUCAO EIRELI

29/06/2021 - 18:09:21 141,00 (proposta) 11.287.970/0001-36 - M C LEOTTI EIRELI

29/06/2021 - 22:14:58 200,00 (proposta) 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

30/06/2021 - 07:45:36 201,67 (proposta) 19.104.617/0001-85 - CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E
SERVICOS LTDA

30/06/2021 - 10:15:34 102,00 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

30/06/2021 - 10:23:20 99,00 83.339.556/0001-34 - BIOCLEAN SERVICOS E
CONSTRUCAO EIRELI

30/06/2021 - 10:23:49 95,00 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

30/06/2021 - 10:25:19 94,00 83.339.556/0001-34 - BIOCLEAN SERVICOS E
CONSTRUCAO EIRELI

30/06/2021 - 10:25:37 90,00 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

30/06/2021 - 10:26:52 89,00 83.339.556/0001-34 - BIOCLEAN SERVICOS E
CONSTRUCAO EIRELI

30/06/2021 - 10:27:13 80,00 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA
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30/06/2021 - 10:27:26 79,00 83.339.556/0001-34 - BIOCLEAN SERVICOS E
CONSTRUCAO EIRELI

30/06/2021 - 10:28:07 75,00 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

30/06/2021 - 10:29:24 74,00 83.339.556/0001-34 - BIOCLEAN SERVICOS E
CONSTRUCAO EIRELI

30/06/2021 - 10:29:55 70,00 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

30/06/2021 - 10:30:02 69,00 83.339.556/0001-34 - BIOCLEAN SERVICOS E
CONSTRUCAO EIRELI

30/06/2021 - 10:30:28 65,00 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

30/06/2021 - 10:32:14 64,00 83.339.556/0001-34 - BIOCLEAN SERVICOS E
CONSTRUCAO EIRELI

30/06/2021 - 10:32:35 60,00 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

23/08/2021 - 10:07:27 201,00 19.104.617/0001-85 - CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E
SERVICOS LTDA

0038 - Reposição de placa de comando 12.000 btus
Data Valor CNPJ

28/06/2021 - 19:25:34 110,00 (proposta) 83.339.556/0001-34 - BIOCLEAN SERVICOS E
CONSTRUCAO EIRELI

29/06/2021 - 18:09:53 128,00 (proposta) 11.287.970/0001-36 - M C LEOTTI EIRELI

29/06/2021 - 22:15:23 183,00 (proposta) 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

30/06/2021 - 07:45:32 183,33 (proposta) 19.104.617/0001-85 - CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E
SERVICOS LTDA

30/06/2021 - 10:16:14 105,00 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

30/06/2021 - 10:23:53 100,00 83.339.556/0001-34 - BIOCLEAN SERVICOS E
CONSTRUCAO EIRELI

30/06/2021 - 10:24:15 99,00 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

30/06/2021 - 10:25:26 98,00 83.339.556/0001-34 - BIOCLEAN SERVICOS E
CONSTRUCAO EIRELI

30/06/2021 - 10:25:42 95,00 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

30/06/2021 - 10:27:02 94,00 83.339.556/0001-34 - BIOCLEAN SERVICOS E
CONSTRUCAO EIRELI

30/06/2021 - 10:27:41 90,00 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

30/06/2021 - 10:28:06 89,00 83.339.556/0001-34 - BIOCLEAN SERVICOS E
CONSTRUCAO EIRELI

30/06/2021 - 10:28:23 85,00 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

30/06/2021 - 10:29:50 84,00 83.339.556/0001-34 - BIOCLEAN SERVICOS E
CONSTRUCAO EIRELI

30/06/2021 - 10:30:01 80,00 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

30/06/2021 - 10:30:11 79,00 83.339.556/0001-34 - BIOCLEAN SERVICOS E
CONSTRUCAO EIRELI

30/06/2021 - 10:30:23 75,00 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

30/06/2021 - 10:32:20 74,00 83.339.556/0001-34 - BIOCLEAN SERVICOS E
CONSTRUCAO EIRELI

30/06/2021 - 10:32:41 70,00 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

30/06/2021 - 10:34:36 69,00 83.339.556/0001-34 - BIOCLEAN SERVICOS E
CONSTRUCAO EIRELI

30/06/2021 - 10:34:45 65,00 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

23/08/2021 - 10:08:06 183,00 19.104.617/0001-85 - CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E
SERVICOS LTDA

0039 - Reposição de placa de comando 18.000 btus
Data Valor CNPJ

28/06/2021 - 19:26:46 110,00 (proposta) 83.339.556/0001-34 - BIOCLEAN SERVICOS E
CONSTRUCAO EIRELI

29/06/2021 - 18:10:24 130,00 (proposta) 11.287.970/0001-36 - M C LEOTTI EIRELI

29/06/2021 - 22:15:52 186,00 (proposta) 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

30/06/2021 - 07:45:28 186,67 (proposta) 19.104.617/0001-85 - CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E
SERVICOS LTDA

30/06/2021 - 10:16:20 105,00 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

30/06/2021 - 10:24:03 100,00 83.339.556/0001-34 - BIOCLEAN SERVICOS E
CONSTRUCAO EIRELI

30/06/2021 - 10:24:44 99,00 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

30/06/2021 - 10:26:13 98,00 83.339.556/0001-34 - BIOCLEAN SERVICOS E
CONSTRUCAO EIRELI

30/06/2021 - 10:26:26 95,00 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA
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30/06/2021 - 10:27:09 94,00 83.339.556/0001-34 - BIOCLEAN SERVICOS E
CONSTRUCAO EIRELI

30/06/2021 - 10:27:50 92,00 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

30/06/2021 - 10:28:12 91,00 83.339.556/0001-34 - BIOCLEAN SERVICOS E
CONSTRUCAO EIRELI

30/06/2021 - 10:28:29 90,00 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

30/06/2021 - 10:29:39 89,00 83.339.556/0001-34 - BIOCLEAN SERVICOS E
CONSTRUCAO EIRELI

30/06/2021 - 10:30:12 80,00 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

30/06/2021 - 10:30:26 79,00 83.339.556/0001-34 - BIOCLEAN SERVICOS E
CONSTRUCAO EIRELI

30/06/2021 - 10:30:43 75,00 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

30/06/2021 - 10:32:28 74,00 83.339.556/0001-34 - BIOCLEAN SERVICOS E
CONSTRUCAO EIRELI

30/06/2021 - 10:32:49 71,00 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

30/06/2021 - 10:34:44 70,00 83.339.556/0001-34 - BIOCLEAN SERVICOS E
CONSTRUCAO EIRELI

30/06/2021 - 10:34:51 68,00 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

23/08/2021 - 10:07:38 186,00 19.104.617/0001-85 - CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E
SERVICOS LTDA

0040 - Reposição de placa de comando 24.000 btus
Data Valor CNPJ

28/06/2021 - 19:28:55 110,00 (proposta) 83.339.556/0001-34 - BIOCLEAN SERVICOS E
CONSTRUCAO EIRELI

29/06/2021 - 18:11:06 130,00 (proposta) 11.287.970/0001-36 - M C LEOTTI EIRELI

29/06/2021 - 22:16:15 186,00 (proposta) 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

30/06/2021 - 07:45:24 186,67 (proposta) 19.104.617/0001-85 - CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E
SERVICOS LTDA

30/06/2021 - 10:16:25 105,00 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

30/06/2021 - 10:24:14 100,00 83.339.556/0001-34 - BIOCLEAN SERVICOS E
CONSTRUCAO EIRELI

30/06/2021 - 10:24:50 99,99 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

30/06/2021 - 10:26:06 98,00 83.339.556/0001-34 - BIOCLEAN SERVICOS E
CONSTRUCAO EIRELI

30/06/2021 - 10:26:20 95,00 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

30/06/2021 - 10:27:14 94,00 83.339.556/0001-34 - BIOCLEAN SERVICOS E
CONSTRUCAO EIRELI

30/06/2021 - 10:27:58 93,00 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

30/06/2021 - 10:28:19 92,00 83.339.556/0001-34 - BIOCLEAN SERVICOS E
CONSTRUCAO EIRELI

30/06/2021 - 10:28:35 91,00 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

30/06/2021 - 10:29:45 90,00 83.339.556/0001-34 - BIOCLEAN SERVICOS E
CONSTRUCAO EIRELI

30/06/2021 - 10:30:18 85,00 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

23/08/2021 - 10:07:47 186,00 19.104.617/0001-85 - CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E
SERVICOS LTDA

0041 - Reposição de placa de comando 30.000 btus
Data Valor CNPJ

29/06/2021 - 09:09:31 125,00 (proposta) 83.339.556/0001-34 - BIOCLEAN SERVICOS E
CONSTRUCAO EIRELI

29/06/2021 - 18:11:43 135,00 (proposta) 11.287.970/0001-36 - M C LEOTTI EIRELI

29/06/2021 - 22:17:54 193,00 (proposta) 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

30/06/2021 - 07:47:28 193,33 (proposta) 19.104.617/0001-85 - CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E
SERVICOS LTDA

30/06/2021 - 10:37:33 120,00 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

30/06/2021 - 10:45:59 119,00 83.339.556/0001-34 - BIOCLEAN SERVICOS E
CONSTRUCAO EIRELI

30/06/2021 - 10:46:47 115,00 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

30/06/2021 - 10:48:11 114,00 83.339.556/0001-34 - BIOCLEAN SERVICOS E
CONSTRUCAO EIRELI

30/06/2021 - 10:48:44 110,00 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

30/06/2021 - 10:50:17 109,00 83.339.556/0001-34 - BIOCLEAN SERVICOS E
CONSTRUCAO EIRELI

30/06/2021 - 10:50:43 100,00 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA
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30/06/2021 - 10:50:56 99,00 83.339.556/0001-34 - BIOCLEAN SERVICOS E
CONSTRUCAO EIRELI

30/06/2021 - 10:51:30 92,00 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

30/06/2021 - 10:52:58 91,00 83.339.556/0001-34 - BIOCLEAN SERVICOS E
CONSTRUCAO EIRELI

30/06/2021 - 10:53:12 90,00 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

23/08/2021 - 10:08:19 193,00 19.104.617/0001-85 - CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E
SERVICOS LTDA

0042 - Reposição de placa de comando 36.000 btus
Data Valor CNPJ

29/06/2021 - 09:10:56 125,00 (proposta) 83.339.556/0001-34 - BIOCLEAN SERVICOS E
CONSTRUCAO EIRELI

29/06/2021 - 18:12:12 142,00 (proposta) 11.287.970/0001-36 - M C LEOTTI EIRELI

29/06/2021 - 22:18:30 203,00 (proposta) 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

30/06/2021 - 07:47:23 203,33 (proposta) 19.104.617/0001-85 - CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E
SERVICOS LTDA

30/06/2021 - 10:37:38 122,00 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

30/06/2021 - 10:46:06 121,00 83.339.556/0001-34 - BIOCLEAN SERVICOS E
CONSTRUCAO EIRELI

30/06/2021 - 10:46:52 120,00 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

30/06/2021 - 10:48:20 119,00 83.339.556/0001-34 - BIOCLEAN SERVICOS E
CONSTRUCAO EIRELI

30/06/2021 - 10:48:53 110,00 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

30/06/2021 - 10:50:29 109,00 83.339.556/0001-34 - BIOCLEAN SERVICOS E
CONSTRUCAO EIRELI

30/06/2021 - 10:50:50 105,00 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

30/06/2021 - 10:51:09 104,00 83.339.556/0001-34 - BIOCLEAN SERVICOS E
CONSTRUCAO EIRELI

30/06/2021 - 10:51:23 95,00 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

30/06/2021 - 10:51:32 94,00 83.339.556/0001-34 - BIOCLEAN SERVICOS E
CONSTRUCAO EIRELI

30/06/2021 - 10:51:50 93,00 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

30/06/2021 - 10:53:04 92,00 83.339.556/0001-34 - BIOCLEAN SERVICOS E
CONSTRUCAO EIRELI

30/06/2021 - 10:53:28 90,00 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

23/08/2021 - 10:08:30 203,00 19.104.617/0001-85 - CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E
SERVICOS LTDA

0043 - Reposição de placa de comando 48.000 btus
Data Valor CNPJ

29/06/2021 - 09:12:25 125,00 (proposta) 83.339.556/0001-34 - BIOCLEAN SERVICOS E
CONSTRUCAO EIRELI

29/06/2021 - 18:12:48 147,00 (proposta) 11.287.970/0001-36 - M C LEOTTI EIRELI

29/06/2021 - 22:18:50 210,00 (proposta) 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

30/06/2021 - 07:47:18 210,00 (proposta) 19.104.617/0001-85 - CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E
SERVICOS LTDA

30/06/2021 - 10:37:50 123,00 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

30/06/2021 - 10:46:12 122,00 83.339.556/0001-34 - BIOCLEAN SERVICOS E
CONSTRUCAO EIRELI

30/06/2021 - 10:46:58 120,00 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

30/06/2021 - 10:48:31 119,00 83.339.556/0001-34 - BIOCLEAN SERVICOS E
CONSTRUCAO EIRELI

30/06/2021 - 10:48:57 115,00 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

30/06/2021 - 10:50:34 114,00 83.339.556/0001-34 - BIOCLEAN SERVICOS E
CONSTRUCAO EIRELI

30/06/2021 - 10:50:56 110,00 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

30/06/2021 - 10:51:03 109,00 83.339.556/0001-34 - BIOCLEAN SERVICOS E
CONSTRUCAO EIRELI

30/06/2021 - 10:51:15 100,00 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

30/06/2021 - 10:51:26 99,00 83.339.556/0001-34 - BIOCLEAN SERVICOS E
CONSTRUCAO EIRELI

30/06/2021 - 10:51:37 95,00 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

30/06/2021 - 10:53:09 94,00 83.339.556/0001-34 - BIOCLEAN SERVICOS E
CONSTRUCAO EIRELI

30/06/2021 - 10:53:51 91,00 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA
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0044 - Reposição de placa de display 9.000 btus
Data Valor CNPJ

29/06/2021 - 09:13:58 95,00 (proposta) 83.339.556/0001-34 - BIOCLEAN SERVICOS E
CONSTRUCAO EIRELI

29/06/2021 - 18:13:18 115,00 (proposta) 11.287.970/0001-36 - M C LEOTTI EIRELI

29/06/2021 - 22:19:09 160,00 (proposta) 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

30/06/2021 - 07:47:11 165,00 (proposta) 19.104.617/0001-85 - CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E
SERVICOS LTDA

30/06/2021 - 10:37:56 90,00 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

30/06/2021 - 10:46:17 89,00 83.339.556/0001-34 - BIOCLEAN SERVICOS E
CONSTRUCAO EIRELI

30/06/2021 - 10:47:05 85,00 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

30/06/2021 - 10:48:37 84,00 83.339.556/0001-34 - BIOCLEAN SERVICOS E
CONSTRUCAO EIRELI

30/06/2021 - 10:49:03 80,00 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

30/06/2021 - 10:50:40 79,00 83.339.556/0001-34 - BIOCLEAN SERVICOS E
CONSTRUCAO EIRELI

30/06/2021 - 10:51:04 70,00 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

30/06/2021 - 10:51:14 69,00 83.339.556/0001-34 - BIOCLEAN SERVICOS E
CONSTRUCAO EIRELI

30/06/2021 - 10:51:55 65,00 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

30/06/2021 - 10:53:16 64,00 83.339.556/0001-34 - BIOCLEAN SERVICOS E
CONSTRUCAO EIRELI

30/06/2021 - 10:53:59 60,00 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

0045 - Reposição de placa de display 12.000 btus
Data Valor CNPJ

29/06/2021 - 09:14:59 95,00 (proposta) 83.339.556/0001-34 - BIOCLEAN SERVICOS E
CONSTRUCAO EIRELI

29/06/2021 - 18:13:45 116,00 (proposta) 11.287.970/0001-36 - M C LEOTTI EIRELI

29/06/2021 - 22:19:32 166,00 (proposta) 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

30/06/2021 - 07:47:07 166,67 (proposta) 19.104.617/0001-85 - CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E
SERVICOS LTDA

30/06/2021 - 10:38:03 92,00 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

30/06/2021 - 10:46:25 91,00 83.339.556/0001-34 - BIOCLEAN SERVICOS E
CONSTRUCAO EIRELI

30/06/2021 - 10:47:10 90,00 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

30/06/2021 - 10:48:44 89,00 83.339.556/0001-34 - BIOCLEAN SERVICOS E
CONSTRUCAO EIRELI

30/06/2021 - 10:49:09 85,00 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

30/06/2021 - 10:50:47 84,00 83.339.556/0001-34 - BIOCLEAN SERVICOS E
CONSTRUCAO EIRELI

30/06/2021 - 10:51:09 80,00 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

30/06/2021 - 10:51:21 79,00 83.339.556/0001-34 - BIOCLEAN SERVICOS E
CONSTRUCAO EIRELI

30/06/2021 - 10:52:01 75,00 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

30/06/2021 - 10:53:24 74,00 83.339.556/0001-34 - BIOCLEAN SERVICOS E
CONSTRUCAO EIRELI

30/06/2021 - 10:54:08 70,00 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

23/08/2021 - 10:08:45 166,00 19.104.617/0001-85 - CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E
SERVICOS LTDA

0046 - Reposição de placa de display 18.000 btus
Data Valor CNPJ

29/06/2021 - 09:17:36 115,00 (proposta) 83.339.556/0001-34 - BIOCLEAN SERVICOS E
CONSTRUCAO EIRELI

29/06/2021 - 18:14:28 128,00 (proposta) 11.287.970/0001-36 - M C LEOTTI EIRELI

29/06/2021 - 22:20:05 180,00 (proposta) 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

30/06/2021 - 07:47:04 183,33 (proposta) 19.104.617/0001-85 - CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E
SERVICOS LTDA

30/06/2021 - 10:56:33 110,00 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

23/08/2021 - 10:08:55 183,00 19.104.617/0001-85 - CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E
SERVICOS LTDA
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0047 - Reposição de placa de display 24.000 btus
Data Valor CNPJ

29/06/2021 - 09:18:49 120,00 (proposta) 83.339.556/0001-34 - BIOCLEAN SERVICOS E
CONSTRUCAO EIRELI

29/06/2021 - 18:14:53 130,00 (proposta) 11.287.970/0001-36 - M C LEOTTI EIRELI

29/06/2021 - 22:20:28 185,00 (proposta) 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

30/06/2021 - 07:47:02 186,67 (proposta) 19.104.617/0001-85 - CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E
SERVICOS LTDA

30/06/2021 - 10:56:49 115,00 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

23/08/2021 - 10:09:24 186,00 19.104.617/0001-85 - CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E
SERVICOS LTDA

0048 - Reposição de placa de display 30.000 btus
Data Valor CNPJ

29/06/2021 - 09:19:54 120,00 (proposta) 83.339.556/0001-34 - BIOCLEAN SERVICOS E
CONSTRUCAO EIRELI

29/06/2021 - 18:15:26 135,00 (proposta) 11.287.970/0001-36 - M C LEOTTI EIRELI

29/06/2021 - 22:20:55 190,00 (proposta) 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

30/06/2021 - 07:46:59 193,33 (proposta) 19.104.617/0001-85 - CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E
SERVICOS LTDA

30/06/2021 - 10:56:57 118,00 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

23/08/2021 - 10:09:02 193,00 19.104.617/0001-85 - CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E
SERVICOS LTDA

0049 - Reposição de placa de display 36.000 btus
Data Valor CNPJ

29/06/2021 - 09:20:56 120,00 (proposta) 83.339.556/0001-34 - BIOCLEAN SERVICOS E
CONSTRUCAO EIRELI

29/06/2021 - 18:15:55 135,00 (proposta) 11.287.970/0001-36 - M C LEOTTI EIRELI

29/06/2021 - 22:21:32 193,00 (proposta) 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

30/06/2021 - 07:46:56 193,33 (proposta) 19.104.617/0001-85 - CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E
SERVICOS LTDA

30/06/2021 - 10:57:04 115,00 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

23/08/2021 - 10:09:08 193,00 19.104.617/0001-85 - CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E
SERVICOS LTDA

0050 - Reposição de placa de display 48.000 btus
Data Valor CNPJ

29/06/2021 - 09:22:08 120,00 (proposta) 83.339.556/0001-34 - BIOCLEAN SERVICOS E
CONSTRUCAO EIRELI

29/06/2021 - 18:16:23 135,00 (proposta) 11.287.970/0001-36 - M C LEOTTI EIRELI

29/06/2021 - 22:21:58 193,00 (proposta) 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

30/06/2021 - 07:46:53 193,33 (proposta) 19.104.617/0001-85 - CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E
SERVICOS LTDA

30/06/2021 - 10:58:32 118,00 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

23/08/2021 - 10:09:16 193,00 19.104.617/0001-85 - CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E
SERVICOS LTDA

0051 - Reposição de protetor térmico 9.000 btus
Data Valor CNPJ

29/06/2021 - 09:24:43 55,00 (proposta) 83.339.556/0001-34 - BIOCLEAN SERVICOS E
CONSTRUCAO EIRELI

29/06/2021 - 18:17:01 89,00 (proposta) 11.287.970/0001-36 - M C LEOTTI EIRELI

29/06/2021 - 22:22:31 128,00 (proposta) 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

30/06/2021 - 07:48:56 128,33 (proposta) 19.104.617/0001-85 - CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E
SERVICOS LTDA

30/06/2021 - 11:06:58 54,00 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

30/06/2021 - 11:10:52 53,00 83.339.556/0001-34 - BIOCLEAN SERVICOS E
CONSTRUCAO EIRELI

30/06/2021 - 11:12:16 50,00 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

30/06/2021 - 11:15:59 49,00 83.339.556/0001-34 - BIOCLEAN SERVICOS E
CONSTRUCAO EIRELI

30/06/2021 - 11:16:17 45,00 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA
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30/06/2021 - 11:16:58 44,00 83.339.556/0001-34 - BIOCLEAN SERVICOS E
CONSTRUCAO EIRELI

30/06/2021 - 11:17:51 40,00 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

30/06/2021 - 11:19:18 39,00 83.339.556/0001-34 - BIOCLEAN SERVICOS E
CONSTRUCAO EIRELI

30/06/2021 - 11:19:41 38,00 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

30/06/2021 - 11:21:00 37,00 83.339.556/0001-34 - BIOCLEAN SERVICOS E
CONSTRUCAO EIRELI

30/06/2021 - 11:21:37 35,00 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

30/06/2021 - 11:22:39 34,00 83.339.556/0001-34 - BIOCLEAN SERVICOS E
CONSTRUCAO EIRELI

30/06/2021 - 11:23:08 32,00 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

30/06/2021 - 11:23:45 31,00 83.339.556/0001-34 - BIOCLEAN SERVICOS E
CONSTRUCAO EIRELI

30/06/2021 - 11:24:05 30,00 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

30/06/2021 - 11:25:29 29,00 83.339.556/0001-34 - BIOCLEAN SERVICOS E
CONSTRUCAO EIRELI

30/06/2021 - 11:26:28 25,00 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

30/06/2021 - 11:27:45 24,00 83.339.556/0001-34 - BIOCLEAN SERVICOS E
CONSTRUCAO EIRELI

30/06/2021 - 11:28:33 21,00 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

23/08/2021 - 10:09:40 128,00 19.104.617/0001-85 - CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E
SERVICOS LTDA

0052 - Reposição de protetor térmico 12.000 btus
Data Valor CNPJ

29/06/2021 - 09:25:49 55,00 (proposta) 83.339.556/0001-34 - BIOCLEAN SERVICOS E
CONSTRUCAO EIRELI

29/06/2021 - 18:17:27 58,00 (proposta) 11.287.970/0001-36 - M C LEOTTI EIRELI

29/06/2021 - 22:22:56 83,00 (proposta) 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

30/06/2021 - 07:48:53 83,33 (proposta) 19.104.617/0001-85 - CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E
SERVICOS LTDA

30/06/2021 - 11:07:04 54,00 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

30/06/2021 - 11:11:00 53,00 83.339.556/0001-34 - BIOCLEAN SERVICOS E
CONSTRUCAO EIRELI

30/06/2021 - 11:12:20 50,00 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

30/06/2021 - 11:16:07 49,00 83.339.556/0001-34 - BIOCLEAN SERVICOS E
CONSTRUCAO EIRELI

30/06/2021 - 11:16:31 46,00 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

30/06/2021 - 11:18:10 4,50 83.339.556/0001-34 - BIOCLEAN SERVICOS E
CONSTRUCAO EIRELI

23/08/2021 - 10:09:57 83,00 19.104.617/0001-85 - CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E
SERVICOS LTDA

0053 - Reposição de protetor térmico 18.000 btus
Data Valor CNPJ

29/06/2021 - 09:27:11 55,00 (proposta) 83.339.556/0001-34 - BIOCLEAN SERVICOS E
CONSTRUCAO EIRELI

29/06/2021 - 18:17:58 53,00 (proposta) 11.287.970/0001-36 - M C LEOTTI EIRELI

29/06/2021 - 22:23:59 76,00 (proposta) 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

30/06/2021 - 07:48:50 76,67 (proposta) 19.104.617/0001-85 - CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E
SERVICOS LTDA

30/06/2021 - 11:07:11 50,00 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

30/06/2021 - 11:11:06 49,00 83.339.556/0001-34 - BIOCLEAN SERVICOS E
CONSTRUCAO EIRELI

30/06/2021 - 11:12:26 45,00 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

30/06/2021 - 11:16:13 44,00 83.339.556/0001-34 - BIOCLEAN SERVICOS E
CONSTRUCAO EIRELI

30/06/2021 - 11:16:36 40,00 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

30/06/2021 - 11:18:19 39,00 83.339.556/0001-34 - BIOCLEAN SERVICOS E
CONSTRUCAO EIRELI

30/06/2021 - 11:18:36 38,00 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

30/06/2021 - 11:20:06 37,00 83.339.556/0001-34 - BIOCLEAN SERVICOS E
CONSTRUCAO EIRELI

30/06/2021 - 11:20:18 35,00 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA
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30/06/2021 - 11:21:07 34,00 83.339.556/0001-34 - BIOCLEAN SERVICOS E
CONSTRUCAO EIRELI

30/06/2021 - 11:21:43 30,00 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

23/08/2021 - 10:10:07 76,50 19.104.617/0001-85 - CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E
SERVICOS LTDA

0054 - Reposição de protetor térmico 24.000 btus
Data Valor CNPJ

29/06/2021 - 09:28:24 55,00 (proposta) 83.339.556/0001-34 - BIOCLEAN SERVICOS E
CONSTRUCAO EIRELI

29/06/2021 - 18:18:27 58,00 (proposta) 11.287.970/0001-36 - M C LEOTTI EIRELI

29/06/2021 - 22:24:21 83,00 (proposta) 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

30/06/2021 - 07:48:47 83,33 (proposta) 19.104.617/0001-85 - CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E
SERVICOS LTDA

30/06/2021 - 11:07:19 54,00 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

30/06/2021 - 11:11:15 53,00 83.339.556/0001-34 - BIOCLEAN SERVICOS E
CONSTRUCAO EIRELI

30/06/2021 - 11:12:31 50,00 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

30/06/2021 - 11:16:21 49,00 83.339.556/0001-34 - BIOCLEAN SERVICOS E
CONSTRUCAO EIRELI

30/06/2021 - 11:16:42 45,00 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

30/06/2021 - 11:17:03 44,00 83.339.556/0001-34 - BIOCLEAN SERVICOS E
CONSTRUCAO EIRELI

30/06/2021 - 11:18:03 42,00 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

30/06/2021 - 11:19:27 41,00 83.339.556/0001-34 - BIOCLEAN SERVICOS E
CONSTRUCAO EIRELI

30/06/2021 - 11:19:46 40,00 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

30/06/2021 - 11:21:16 39,00 83.339.556/0001-34 - BIOCLEAN SERVICOS E
CONSTRUCAO EIRELI

30/06/2021 - 11:21:48 37,00 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

30/06/2021 - 11:23:40 36,00 83.339.556/0001-34 - BIOCLEAN SERVICOS E
CONSTRUCAO EIRELI

30/06/2021 - 11:23:57 35,00 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

30/06/2021 - 11:24:03 34,00 83.339.556/0001-34 - BIOCLEAN SERVICOS E
CONSTRUCAO EIRELI

30/06/2021 - 11:24:13 30,00 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

30/06/2021 - 11:25:55 29,00 83.339.556/0001-34 - BIOCLEAN SERVICOS E
CONSTRUCAO EIRELI

30/06/2021 - 11:26:11 25,00 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

23/08/2021 - 10:10:18 83,00 19.104.617/0001-85 - CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E
SERVICOS LTDA

0055 - Reposição de protetor térmico 30.000 btus
Data Valor CNPJ

29/06/2021 - 09:34:55 55,00 (proposta) 83.339.556/0001-34 - BIOCLEAN SERVICOS E
CONSTRUCAO EIRELI

29/06/2021 - 18:19:02 58,00 (proposta) 11.287.970/0001-36 - M C LEOTTI EIRELI

29/06/2021 - 22:24:43 83,00 (proposta) 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

30/06/2021 - 07:48:43 83,33 (proposta) 19.104.617/0001-85 - CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E
SERVICOS LTDA

30/06/2021 - 11:07:26 52,00 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

30/06/2021 - 11:11:24 51,00 83.339.556/0001-34 - BIOCLEAN SERVICOS E
CONSTRUCAO EIRELI

30/06/2021 - 11:12:37 50,00 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

30/06/2021 - 11:16:26 49,00 83.339.556/0001-34 - BIOCLEAN SERVICOS E
CONSTRUCAO EIRELI

30/06/2021 - 11:16:49 47,00 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

30/06/2021 - 11:17:09 46,00 83.339.556/0001-34 - BIOCLEAN SERVICOS E
CONSTRUCAO EIRELI

30/06/2021 - 11:18:09 45,00 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

30/06/2021 - 11:19:33 44,00 83.339.556/0001-34 - BIOCLEAN SERVICOS E
CONSTRUCAO EIRELI

30/06/2021 - 11:19:53 42,00 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

30/06/2021 - 11:21:21 41,00 83.339.556/0001-34 - BIOCLEAN SERVICOS E
CONSTRUCAO EIRELI

30/06/2021 - 11:21:56 40,00 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA
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30/06/2021 - 11:23:24 39,00 83.339.556/0001-34 - BIOCLEAN SERVICOS E
CONSTRUCAO EIRELI

30/06/2021 - 11:23:44 35,00 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

30/06/2021 - 11:23:58 34,00 83.339.556/0001-34 - BIOCLEAN SERVICOS E
CONSTRUCAO EIRELI

30/06/2021 - 11:24:23 32,00 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

30/06/2021 - 11:26:01 31,00 83.339.556/0001-34 - BIOCLEAN SERVICOS E
CONSTRUCAO EIRELI

30/06/2021 - 11:26:20 30,00 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

30/06/2021 - 11:28:15 29,00 83.339.556/0001-34 - BIOCLEAN SERVICOS E
CONSTRUCAO EIRELI

30/06/2021 - 11:28:25 22,00 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

23/08/2021 - 10:10:53 83,00 19.104.617/0001-85 - CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E
SERVICOS LTDA

0056 - Reposição de protetor térmico 36.000 btus
Data Valor CNPJ

29/06/2021 - 09:34:48 55,00 (proposta) 83.339.556/0001-34 - BIOCLEAN SERVICOS E
CONSTRUCAO EIRELI

29/06/2021 - 18:19:29 72,00 (proposta) 11.287.970/0001-36 - M C LEOTTI EIRELI

29/06/2021 - 22:25:07 103,00 (proposta) 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

30/06/2021 - 07:48:41 103,33 (proposta) 19.104.617/0001-85 - CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E
SERVICOS LTDA

30/06/2021 - 11:16:59 50,00 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

30/06/2021 - 11:17:19 49,00 83.339.556/0001-34 - BIOCLEAN SERVICOS E
CONSTRUCAO EIRELI

30/06/2021 - 11:17:43 48,00 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

30/06/2021 - 11:23:19 47,00 83.339.556/0001-34 - BIOCLEAN SERVICOS E
CONSTRUCAO EIRELI

30/06/2021 - 11:23:37 45,00 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

30/06/2021 - 11:23:53 44,00 83.339.556/0001-34 - BIOCLEAN SERVICOS E
CONSTRUCAO EIRELI

30/06/2021 - 11:24:29 40,00 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

30/06/2021 - 11:25:41 38,00 83.339.556/0001-34 - BIOCLEAN SERVICOS E
CONSTRUCAO EIRELI

30/06/2021 - 11:26:03 35,00 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

23/08/2021 - 10:10:27 103,00 19.104.617/0001-85 - CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E
SERVICOS LTDA

0057 - Reposição de protetor térmico 48.000 btus
Data Valor CNPJ

29/06/2021 - 09:35:54 55,00 (proposta) 83.339.556/0001-34 - BIOCLEAN SERVICOS E
CONSTRUCAO EIRELI

29/06/2021 - 18:20:02 65,00 (proposta) 11.287.970/0001-36 - M C LEOTTI EIRELI

29/06/2021 - 22:25:24 93,00 (proposta) 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

30/06/2021 - 07:48:38 93,33 (proposta) 19.104.617/0001-85 - CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E
SERVICOS LTDA

30/06/2021 - 11:17:05 53,00 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

30/06/2021 - 11:17:26 52,00 83.339.556/0001-34 - BIOCLEAN SERVICOS E
CONSTRUCAO EIRELI

30/06/2021 - 11:17:38 50,00 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

30/06/2021 - 11:22:23 49,00 83.339.556/0001-34 - BIOCLEAN SERVICOS E
CONSTRUCAO EIRELI

30/06/2021 - 11:23:22 45,00 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

30/06/2021 - 11:23:33 44,00 83.339.556/0001-34 - BIOCLEAN SERVICOS E
CONSTRUCAO EIRELI

30/06/2021 - 11:24:40 40,00 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

23/08/2021 - 10:10:34 93,00 19.104.617/0001-85 - CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E
SERVICOS LTDA

0058 - Reposição de ventilador do evaporador e condensador 9.000 btus
Data Valor CNPJ

29/06/2021 - 09:38:19 193,00 (proposta) 83.339.556/0001-34 - BIOCLEAN SERVICOS E
CONSTRUCAO EIRELI

29/06/2021 - 18:20:52 191,00 (proposta) 11.287.970/0001-36 - M C LEOTTI EIRELI
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29/06/2021 - 22:25:56 270,00 (proposta) 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

30/06/2021 - 07:48:34 273,33 (proposta) 19.104.617/0001-85 - CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E
SERVICOS LTDA

30/06/2021 - 11:16:36 190,00 83.339.556/0001-34 - BIOCLEAN SERVICOS E
CONSTRUCAO EIRELI

30/06/2021 - 11:17:13 180,00 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

30/06/2021 - 11:17:31 179,00 83.339.556/0001-34 - BIOCLEAN SERVICOS E
CONSTRUCAO EIRELI

30/06/2021 - 11:18:21 170,00 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

30/06/2021 - 11:21:31 169,00 83.339.556/0001-34 - BIOCLEAN SERVICOS E
CONSTRUCAO EIRELI

30/06/2021 - 11:22:05 160,00 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

30/06/2021 - 11:22:29 159,00 83.339.556/0001-34 - BIOCLEAN SERVICOS E
CONSTRUCAO EIRELI

30/06/2021 - 11:24:46 150,00 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

30/06/2021 - 11:25:15 149,00 83.339.556/0001-34 - BIOCLEAN SERVICOS E
CONSTRUCAO EIRELI

30/06/2021 - 11:25:36 140,00 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

30/06/2021 - 11:25:47 139,00 83.339.556/0001-34 - BIOCLEAN SERVICOS E
CONSTRUCAO EIRELI

30/06/2021 - 11:26:38 130,00 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

30/06/2021 - 11:28:03 129,00 83.339.556/0001-34 - BIOCLEAN SERVICOS E
CONSTRUCAO EIRELI

30/06/2021 - 11:28:11 120,00 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

30/06/2021 - 11:30:06 11,80 83.339.556/0001-34 - BIOCLEAN SERVICOS E
CONSTRUCAO EIRELI

23/08/2021 - 10:11:02 273,00 19.104.617/0001-85 - CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E
SERVICOS LTDA

0059 - Reposição de ventilador do evaporador e condensador 12.000 btus
Data Valor CNPJ

29/06/2021 - 09:40:10 193,00 (proposta) 83.339.556/0001-34 - BIOCLEAN SERVICOS E
CONSTRUCAO EIRELI

29/06/2021 - 18:21:55 191,00 (proposta) 11.287.970/0001-36 - M C LEOTTI EIRELI

29/06/2021 - 22:26:32 273,00 (proposta) 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

30/06/2021 - 07:48:32 273,33 (proposta) 19.104.617/0001-85 - CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E
SERVICOS LTDA

30/06/2021 - 11:16:47 190,00 83.339.556/0001-34 - BIOCLEAN SERVICOS E
CONSTRUCAO EIRELI

30/06/2021 - 11:17:22 185,00 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

30/06/2021 - 11:21:36 184,00 83.339.556/0001-34 - BIOCLEAN SERVICOS E
CONSTRUCAO EIRELI

30/06/2021 - 11:22:12 170,00 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

30/06/2021 - 11:23:10 169,00 83.339.556/0001-34 - BIOCLEAN SERVICOS E
CONSTRUCAO EIRELI

30/06/2021 - 11:24:56 159,00 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

30/06/2021 - 11:25:07 158,00 83.339.556/0001-34 - BIOCLEAN SERVICOS E
CONSTRUCAO EIRELI

30/06/2021 - 11:25:45 155,00 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

30/06/2021 - 11:26:47 154,00 83.339.556/0001-34 - BIOCLEAN SERVICOS E
CONSTRUCAO EIRELI

30/06/2021 - 11:27:40 144,00 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

23/08/2021 - 10:10:44 273,00 19.104.617/0001-85 - CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E
SERVICOS LTDA

0060 - Reposição de ventilador do evaporador e condensador 18.000 btus
Data Valor CNPJ

29/06/2021 - 09:50:10 215,00 (proposta) 83.339.556/0001-34 - BIOCLEAN SERVICOS E
CONSTRUCAO EIRELI

29/06/2021 - 18:22:45 196,00 (proposta) 11.287.970/0001-36 - M C LEOTTI EIRELI

29/06/2021 - 22:27:03 280,00 (proposta) 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

30/06/2021 - 07:48:28 280,00 (proposta) 19.104.617/0001-85 - CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E
SERVICOS LTDA

30/06/2021 - 11:16:42 195,00 83.339.556/0001-34 - BIOCLEAN SERVICOS E
CONSTRUCAO EIRELI

30/06/2021 - 11:17:28 190,00 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA
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30/06/2021 - 11:21:49 189,00 83.339.556/0001-34 - BIOCLEAN SERVICOS E
CONSTRUCAO EIRELI

30/06/2021 - 11:22:18 175,00 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

30/06/2021 - 11:23:04 174,00 83.339.556/0001-34 - BIOCLEAN SERVICOS E
CONSTRUCAO EIRELI

30/06/2021 - 11:25:00 170,00 83.339.556/0001-34 - BIOCLEAN SERVICOS E
CONSTRUCAO EIRELI

30/06/2021 - 11:25:03 165,00 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

30/06/2021 - 11:25:21 163,00 83.339.556/0001-34 - BIOCLEAN SERVICOS E
CONSTRUCAO EIRELI

30/06/2021 - 11:25:52 160,00 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

30/06/2021 - 11:26:10 158,00 83.339.556/0001-34 - BIOCLEAN SERVICOS E
CONSTRUCAO EIRELI

30/06/2021 - 11:26:44 145,00 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

30/06/2021 - 11:27:57 144,00 83.339.556/0001-34 - BIOCLEAN SERVICOS E
CONSTRUCAO EIRELI

30/06/2021 - 11:28:16 134,00 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

30/06/2021 - 11:30:14 133,00 83.339.556/0001-34 - BIOCLEAN SERVICOS E
CONSTRUCAO EIRELI

30/06/2021 - 11:30:50 120,00 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

0061 - Reposição de ventilador de evaporador e condensador 24.000 btus
Data Valor CNPJ

29/06/2021 - 16:32:59 215,00 (proposta) 83.339.556/0001-34 - BIOCLEAN SERVICOS E
CONSTRUCAO EIRELI

29/06/2021 - 18:23:25 196,00 (proposta) 11.287.970/0001-36 - M C LEOTTI EIRELI

29/06/2021 - 22:27:29 280,00 (proposta) 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

30/06/2021 - 07:49:48 280,00 (proposta) 19.104.617/0001-85 - CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E
SERVICOS LTDA

30/06/2021 - 11:33:35 190,00 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

0062 - Reposição de ventilador de evaporador e condensador 30.000 btus
Data Valor CNPJ

29/06/2021 - 16:33:20 215,00 (proposta) 83.339.556/0001-34 - BIOCLEAN SERVICOS E
CONSTRUCAO EIRELI

29/06/2021 - 18:24:01 207,00 (proposta) 11.287.970/0001-36 - M C LEOTTI EIRELI

29/06/2021 - 22:27:58 296,00 (proposta) 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

30/06/2021 - 07:49:42 296,67 (proposta) 19.104.617/0001-85 - CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E
SERVICOS LTDA

30/06/2021 - 11:33:40 190,00 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

23/08/2021 - 10:11:25 296,50 19.104.617/0001-85 - CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E
SERVICOS LTDA

0063 - Reposição de ventilador de evaporador e condensador 36.000 btus
Data Valor CNPJ

29/06/2021 - 16:33:39 215,00 (proposta) 83.339.556/0001-34 - BIOCLEAN SERVICOS E
CONSTRUCAO EIRELI

29/06/2021 - 18:24:32 207,00 (proposta) 11.287.970/0001-36 - M C LEOTTI EIRELI

29/06/2021 - 22:28:32 296,00 (proposta) 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

30/06/2021 - 07:49:39 296,67 (proposta) 19.104.617/0001-85 - CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E
SERVICOS LTDA

30/06/2021 - 11:33:46 200,00 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

23/08/2021 - 10:11:35 296,50 19.104.617/0001-85 - CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E
SERVICOS LTDA

0064 - Reposição de ventilador do evaporador e condensador 48.000 btus
Data Valor CNPJ

29/06/2021 - 16:33:59 215,00 (proposta) 83.339.556/0001-34 - BIOCLEAN SERVICOS E
CONSTRUCAO EIRELI

29/06/2021 - 18:25:06 207,00 (proposta) 11.287.970/0001-36 - M C LEOTTI EIRELI

29/06/2021 - 22:28:55 296,00 (proposta) 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

30/06/2021 - 07:49:36 296,67 (proposta) 19.104.617/0001-85 - CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E
SERVICOS LTDA

30/06/2021 - 11:33:51 202,00 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA
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23/08/2021 - 10:12:00 296,50 19.104.617/0001-85 - CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E
SERVICOS LTDA

0065 - Reposição de sensor de desgelo para Split
Data Valor CNPJ

29/06/2021 - 10:02:51 55,00 (proposta) 83.339.556/0001-34 - BIOCLEAN SERVICOS E
CONSTRUCAO EIRELI

29/06/2021 - 18:25:42 63,00 (proposta) 11.287.970/0001-36 - M C LEOTTI EIRELI

29/06/2021 - 22:29:46 90,00 (proposta) 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

30/06/2021 - 07:49:32 90,00 (proposta) 19.104.617/0001-85 - CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E
SERVICOS LTDA

30/06/2021 - 11:34:03 50,00 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

0066 - Reposição da turbina da evaporadora da Split 7.000 a 12.000 btus
Data Valor CNPJ

29/06/2021 - 10:08:57 99,00 (proposta) 83.339.556/0001-34 - BIOCLEAN SERVICOS E
CONSTRUCAO EIRELI

29/06/2021 - 18:26:19 91,00 (proposta) 11.287.970/0001-36 - M C LEOTTI EIRELI

29/06/2021 - 22:30:09 130,00 (proposta) 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

30/06/2021 - 07:50:43 130,00 (proposta) 19.104.617/0001-85 - CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E
SERVICOS LTDA

30/06/2021 - 11:43:44 85,00 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

0067 - Reposição da turbina da evaporadora da Split de 18.000 a 24.000 btus
Data Valor CNPJ

29/06/2021 - 16:34:31 100,00 (proposta) 83.339.556/0001-34 - BIOCLEAN SERVICOS E
CONSTRUCAO EIRELI

29/06/2021 - 18:26:55 121,00 (proposta) 11.287.970/0001-36 - M C LEOTTI EIRELI

29/06/2021 - 22:30:34 173,00 (proposta) 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

30/06/2021 - 07:50:40 173,33 (proposta) 19.104.617/0001-85 - CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E
SERVICOS LTDA

30/06/2021 - 11:43:52 95,00 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

23/08/2021 - 10:11:50 173,00 19.104.617/0001-85 - CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E
SERVICOS LTDA

0068 - Reposição da turbina da evaporadora da Split de 30.00 a 60.000 btus
Data Valor CNPJ

29/06/2021 - 16:35:25 130,00 (proposta) 83.339.556/0001-34 - BIOCLEAN SERVICOS E
CONSTRUCAO EIRELI

29/06/2021 - 18:27:32 126,00 (proposta) 11.287.970/0001-36 - M C LEOTTI EIRELI

29/06/2021 - 22:30:57 180,00 (proposta) 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

30/06/2021 - 07:50:38 180,00 (proposta) 19.104.617/0001-85 - CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E
SERVICOS LTDA

30/06/2021 - 11:44:00 125,00 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

0069 - Reposição do motor do ventilador da evaporadora Split de 7.000 a 9.000 btus
Data Valor CNPJ

29/06/2021 - 16:35:47 115,00 (proposta) 83.339.556/0001-34 - BIOCLEAN SERVICOS E
CONSTRUCAO EIRELI

29/06/2021 - 18:28:04 114,00 (proposta) 11.287.970/0001-36 - M C LEOTTI EIRELI

29/06/2021 - 22:31:22 163,00 (proposta) 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

30/06/2021 - 07:50:35 163,33 (proposta) 19.104.617/0001-85 - CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E
SERVICOS LTDA

30/06/2021 - 11:44:06 113,00 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

23/08/2021 - 10:11:43 163,00 19.104.617/0001-85 - CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E
SERVICOS LTDA

0070 - Reposição do motor do ventilador da evaporadora Split 12.000 a 22.000 btus
Data Valor CNPJ

29/06/2021 - 10:16:11 120,00 (proposta) 83.339.556/0001-34 - BIOCLEAN SERVICOS E
CONSTRUCAO EIRELI

29/06/2021 - 18:28:52 133,00 (proposta) 11.287.970/0001-36 - M C LEOTTI EIRELI
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29/06/2021 - 22:31:51 190,00 (proposta) 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

30/06/2021 - 07:50:32 190,00 (proposta) 19.104.617/0001-85 - CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E
SERVICOS LTDA

30/06/2021 - 11:44:12 118,00 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

0071 - Reposição do motor do ventilador da evaporadora Split 24.000 a 60.000 btus
Data Valor CNPJ

29/06/2021 - 10:25:30 170,00 (proposta) 83.339.556/0001-34 - BIOCLEAN SERVICOS E
CONSTRUCAO EIRELI

29/06/2021 - 19:34:16 214,00 (proposta) 11.287.970/0001-36 - M C LEOTTI EIRELI

29/06/2021 - 22:34:30 306,00 (proposta) 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

30/06/2021 - 07:53:07 306,67 (proposta) 19.104.617/0001-85 - CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E
SERVICOS LTDA

30/06/2021 - 11:53:25 160,00 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

30/06/2021 - 12:00:45 159,00 83.339.556/0001-34 - BIOCLEAN SERVICOS E
CONSTRUCAO EIRELI

30/06/2021 - 12:01:14 150,00 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

30/06/2021 - 12:01:24 149,00 83.339.556/0001-34 - BIOCLEAN SERVICOS E
CONSTRUCAO EIRELI

30/06/2021 - 12:01:56 145,00 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

23/08/2021 - 10:12:22 306,00 19.104.617/0001-85 - CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E
SERVICOS LTDA

0072 - Reposição da frente plástica da evaporadora da Split 7.000 a 18.000 btus
Data Valor CNPJ

29/06/2021 - 10:27:31 80,00 (proposta) 83.339.556/0001-34 - BIOCLEAN SERVICOS E
CONSTRUCAO EIRELI

29/06/2021 - 19:35:11 84,00 (proposta) 11.287.970/0001-36 - M C LEOTTI EIRELI

29/06/2021 - 22:34:51 120,00 (proposta) 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

30/06/2021 - 07:53:03 120,00 (proposta) 19.104.617/0001-85 - CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E
SERVICOS LTDA

30/06/2021 - 11:53:37 76,00 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

30/06/2021 - 12:01:10 75,00 83.339.556/0001-34 - BIOCLEAN SERVICOS E
CONSTRUCAO EIRELI

30/06/2021 - 12:01:23 70,00 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

0073 - Reposição da frente plástica da evaporadora da Split 24.000 a 30.000 btus
Data Valor CNPJ

29/06/2021 - 16:37:26 65,00 (proposta) 83.339.556/0001-34 - BIOCLEAN SERVICOS E
CONSTRUCAO EIRELI

29/06/2021 - 19:36:09 66,00 (proposta) 11.287.970/0001-36 - M C LEOTTI EIRELI

29/06/2021 - 22:35:22 95,00 (proposta) 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

30/06/2021 - 07:53:00 95,00 (proposta) 19.104.617/0001-85 - CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E
SERVICOS LTDA

30/06/2021 - 11:53:46 60,00 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

30/06/2021 - 12:01:16 59,00 83.339.556/0001-34 - BIOCLEAN SERVICOS E
CONSTRUCAO EIRELI

30/06/2021 - 12:01:30 55,00 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

0074 - Reposição de placas eletrônicas para Split 7.000 a 22.000 btus
Data Valor CNPJ

29/06/2021 - 10:41:12 110,00 (proposta) 83.339.556/0001-34 - BIOCLEAN SERVICOS E
CONSTRUCAO EIRELI

29/06/2021 - 19:37:13 126,00 (proposta) 11.287.970/0001-36 - M C LEOTTI EIRELI

29/06/2021 - 22:35:42 180,00 (proposta) 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

30/06/2021 - 07:52:58 180,00 (proposta) 19.104.617/0001-85 - CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E
SERVICOS LTDA

30/06/2021 - 11:53:54 109,00 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

30/06/2021 - 12:01:03 107,00 83.339.556/0001-34 - BIOCLEAN SERVICOS E
CONSTRUCAO EIRELI

30/06/2021 - 12:01:36 100,00 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

0075 - Reposição de placas eletrônicas para Split 24.000 a 30.000 btus
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Data Valor CNPJ

29/06/2021 - 10:40:41 110,00 (proposta) 83.339.556/0001-34 - BIOCLEAN SERVICOS E
CONSTRUCAO EIRELI

29/06/2021 - 19:38:30 128,00 (proposta) 11.287.970/0001-36 - M C LEOTTI EIRELI

29/06/2021 - 22:36:04 180,00 (proposta) 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

30/06/2021 - 07:52:55 183,33 (proposta) 19.104.617/0001-85 - CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E
SERVICOS LTDA

30/06/2021 - 11:54:05 109,50 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

30/06/2021 - 12:00:54 107,00 83.339.556/0001-34 - BIOCLEAN SERVICOS E
CONSTRUCAO EIRELI

30/06/2021 - 12:01:44 102,00 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

23/08/2021 - 10:12:30 183,00 19.104.617/0001-85 - CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E
SERVICOS LTDA

0076 - Reposição de filtro de ar para Split.
Data Valor CNPJ

29/06/2021 - 10:43:35 60,00 (proposta) 83.339.556/0001-34 - BIOCLEAN SERVICOS E
CONSTRUCAO EIRELI

29/06/2021 - 19:39:24 77,00 (proposta) 11.287.970/0001-36 - M C LEOTTI EIRELI

29/06/2021 - 22:36:30 110,00 (proposta) 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

30/06/2021 - 07:52:52 110,00 (proposta) 19.104.617/0001-85 - CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E
SERVICOS LTDA

30/06/2021 - 11:54:17 55,00 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

0077 - Reposição do receptor de sinal do controle remoto
Data Valor CNPJ

29/06/2021 - 10:50:12 55,00 (proposta) 83.339.556/0001-34 - BIOCLEAN SERVICOS E
CONSTRUCAO EIRELI

29/06/2021 - 19:40:51 38,00 (proposta) 11.287.970/0001-36 - M C LEOTTI EIRELI

29/06/2021 - 22:36:50 55,00 (proposta) 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

30/06/2021 - 07:52:49 55,00 (proposta) 19.104.617/0001-85 - CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E
SERVICOS LTDA

30/06/2021 - 11:54:27 30,00 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

30/06/2021 - 12:02:22 37,00 83.339.556/0001-34 - BIOCLEAN SERVICOS E
CONSTRUCAO EIRELI

0078 - Reposição do motor do ventilador da condensadora da Split 7.000 a 9.000 btus.
Data Valor CNPJ

29/06/2021 - 16:38:31 145,00 (proposta) 83.339.556/0001-34 - BIOCLEAN SERVICOS E
CONSTRUCAO EIRELI

29/06/2021 - 19:42:26 138,00 (proposta) 11.287.970/0001-36 - M C LEOTTI EIRELI

29/06/2021 - 22:37:23 190,00 (proposta) 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

30/06/2021 - 07:52:46 198,33 (proposta) 19.104.617/0001-85 - CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E
SERVICOS LTDA

30/06/2021 - 11:54:38 135,00 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

30/06/2021 - 12:02:08 137,00 83.339.556/0001-34 - BIOCLEAN SERVICOS E
CONSTRUCAO EIRELI

23/08/2021 - 10:12:40 198,00 19.104.617/0001-85 - CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E
SERVICOS LTDA

0079 - Reposição da hélice da condensadora da Split 7.500 a 12.000 btus.
Data Valor CNPJ

29/06/2021 - 10:49:51 95,00 (proposta) 83.339.556/0001-34 - BIOCLEAN SERVICOS E
CONSTRUCAO EIRELI

29/06/2021 - 19:43:22 102,00 (proposta) 11.287.970/0001-36 - M C LEOTTI EIRELI

29/06/2021 - 22:37:55 146,00 (proposta) 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

30/06/2021 - 07:52:42 146,67 (proposta) 19.104.617/0001-85 - CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E
SERVICOS LTDA

30/06/2021 - 11:54:42 90,00 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

23/08/2021 - 10:12:49 146,00 19.104.617/0001-85 - CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E
SERVICOS LTDA

0080 - Reposição da hélice da condensadora da Split 18.000 a 24.000btus
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Data Valor CNPJ

29/06/2021 - 10:51:50 115,00 (proposta) 83.339.556/0001-34 - BIOCLEAN SERVICOS E
CONSTRUCAO EIRELI

29/06/2021 - 19:44:14 114,00 (proposta) 11.287.970/0001-36 - M C LEOTTI EIRELI

29/06/2021 - 22:38:21 163,00 (proposta) 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

30/06/2021 - 07:52:37 163,33 (proposta) 19.104.617/0001-85 - CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E
SERVICOS LTDA

30/06/2021 - 11:54:51 110,00 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

30/06/2021 - 12:01:52 112,00 83.339.556/0001-34 - BIOCLEAN SERVICOS E
CONSTRUCAO EIRELI

23/08/2021 - 10:13:00 163,00 19.104.617/0001-85 - CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E
SERVICOS LTDA

0081 - Reposição da hélice da condensadora da Split 30.000 a 60.000 btus
Data Valor CNPJ

29/06/2021 - 13:27:31 130,00 (proposta) 83.339.556/0001-34 - BIOCLEAN SERVICOS E
CONSTRUCAO EIRELI

29/06/2021 - 19:45:00 164,00 (proposta) 11.287.970/0001-36 - M C LEOTTI EIRELI

29/06/2021 - 22:38:57 220,00 (proposta) 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

30/06/2021 - 07:53:30 234,67 (proposta) 19.104.617/0001-85 - CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E
SERVICOS LTDA

30/06/2021 - 14:31:40 125,00 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

30/06/2021 - 14:39:59 121,00 83.339.556/0001-34 - BIOCLEAN SERVICOS E
CONSTRUCAO EIRELI

30/06/2021 - 14:41:38 120,00 83.339.556/0001-34 - BIOCLEAN SERVICOS E
CONSTRUCAO EIRELI

30/06/2021 - 14:42:35 115,00 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

30/06/2021 - 14:43:21 112,00 83.339.556/0001-34 - BIOCLEAN SERVICOS E
CONSTRUCAO EIRELI

30/06/2021 - 14:43:41 110,00 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

30/06/2021 - 14:45:38 108,00 83.339.556/0001-34 - BIOCLEAN SERVICOS E
CONSTRUCAO EIRELI

30/06/2021 - 14:45:54 100,00 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

30/06/2021 - 14:47:51 99,00 83.339.556/0001-34 - BIOCLEAN SERVICOS E
CONSTRUCAO EIRELI

30/06/2021 - 14:48:21 95,00 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

0082 - Reposição do compressor Scrool/rotativo para Split 9.000 btus.
Data Valor CNPJ

29/06/2021 - 16:39:15 205,00 (proposta) 83.339.556/0001-34 - BIOCLEAN SERVICOS E
CONSTRUCAO EIRELI

29/06/2021 - 19:46:06 270,00 (proposta) 11.287.970/0001-36 - M C LEOTTI EIRELI

29/06/2021 - 22:39:26 380,00 (proposta) 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

30/06/2021 - 07:59:18 386,67 (proposta) 19.104.617/0001-85 - CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E
SERVICOS LTDA

30/06/2021 - 14:31:48 200,00 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

30/06/2021 - 14:39:49 199,00 83.339.556/0001-34 - BIOCLEAN SERVICOS E
CONSTRUCAO EIRELI

30/06/2021 - 14:41:44 198,00 83.339.556/0001-34 - BIOCLEAN SERVICOS E
CONSTRUCAO EIRELI

30/06/2021 - 14:42:40 195,00 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

30/06/2021 - 14:42:56 194,00 83.339.556/0001-34 - BIOCLEAN SERVICOS E
CONSTRUCAO EIRELI

30/06/2021 - 14:43:16 190,00 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

30/06/2021 - 14:44:34 189,00 83.339.556/0001-34 - BIOCLEAN SERVICOS E
CONSTRUCAO EIRELI

30/06/2021 - 14:44:55 180,00 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

30/06/2021 - 14:46:54 178,00 83.339.556/0001-34 - BIOCLEAN SERVICOS E
CONSTRUCAO EIRELI

30/06/2021 - 14:47:16 170,00 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

23/08/2021 - 10:13:29 386,00 19.104.617/0001-85 - CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E
SERVICOS LTDA

0083 - Reposição do compressor Scrool/rotativo para Split 12.000 btus
Data Valor CNPJ
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29/06/2021 - 16:39:40 205,00 (proposta) 83.339.556/0001-34 - BIOCLEAN SERVICOS E
CONSTRUCAO EIRELI

29/06/2021 - 19:46:50 301,00 (proposta) 11.287.970/0001-36 - M C LEOTTI EIRELI

29/06/2021 - 22:40:06 400,00 (proposta) 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

30/06/2021 - 07:59:22 430,00 (proposta) 19.104.617/0001-85 - CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E
SERVICOS LTDA

30/06/2021 - 14:31:57 202,00 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

0084 - Reposição de compressor Scrool/rotativo para Split 18.000 btus
Data Valor CNPJ

29/06/2021 - 16:40:05 330,00 (proposta) 83.339.556/0001-34 - BIOCLEAN SERVICOS E
CONSTRUCAO EIRELI

29/06/2021 - 19:47:43 441,00 (proposta) 11.287.970/0001-36 - M C LEOTTI EIRELI

29/06/2021 - 22:40:41 590,00 (proposta) 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

30/06/2021 - 07:59:27 630,00 (proposta) 19.104.617/0001-85 - CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E
SERVICOS LTDA

30/06/2021 - 14:32:06 320,00 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

0085 - Reposição do compressor Scrool/rotativo para Split 30.000 btus
Data Valor CNPJ

29/06/2021 - 13:35:23 330,00 (proposta) 83.339.556/0001-34 - BIOCLEAN SERVICOS E
CONSTRUCAO EIRELI

29/06/2021 - 17:36:53 673,33 (proposta) 19.104.617/0001-85 - CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E
SERVICOS LTDA

29/06/2021 - 19:49:23 471,00 (proposta) 11.287.970/0001-36 - M C LEOTTI EIRELI

29/06/2021 - 22:41:04 650,00 (proposta) 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

30/06/2021 - 14:32:12 325,00 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

30/06/2021 - 14:39:13 320,00 83.339.556/0001-34 - BIOCLEAN SERVICOS E
CONSTRUCAO EIRELI

23/08/2021 - 10:13:38 673,00 19.104.617/0001-85 - CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E
SERVICOS LTDA

0086 - Reposição da chave contactora para Split 7.500 a 9.000btus.
Data Valor CNPJ

29/06/2021 - 16:40:38 95,00 (proposta) 83.339.556/0001-34 - BIOCLEAN SERVICOS E
CONSTRUCAO EIRELI

29/06/2021 - 17:38:27 151,67 (proposta) 19.104.617/0001-85 - CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E
SERVICOS LTDA

29/06/2021 - 19:50:01 106,00 (proposta) 11.287.970/0001-36 - M C LEOTTI EIRELI

29/06/2021 - 22:41:31 151,00 (proposta) 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

30/06/2021 - 14:47:48 90,00 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

23/08/2021 - 10:14:15 151,50 19.104.617/0001-85 - CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E
SERVICOS LTDA

0087 - Reposição da chave contactora para Split 12.000 a 18.000 btus.
Data Valor CNPJ

29/06/2021 - 16:40:56 95,00 (proposta) 83.339.556/0001-34 - BIOCLEAN SERVICOS E
CONSTRUCAO EIRELI

29/06/2021 - 17:39:00 161,67 (proposta) 19.104.617/0001-85 - CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E
SERVICOS LTDA

29/06/2021 - 19:51:39 113,00 (proposta) 11.287.970/0001-36 - M C LEOTTI EIRELI

29/06/2021 - 22:42:03 160,00 (proposta) 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

30/06/2021 - 14:47:57 90,00 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

23/08/2021 - 10:13:47 161,50 19.104.617/0001-85 - CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E
SERVICOS LTDA

0088 - Reposição da chave contactora para Split 18.000 a 24.000 btus.
Data Valor CNPJ

29/06/2021 - 16:41:17 95,00 (proposta) 83.339.556/0001-34 - BIOCLEAN SERVICOS E
CONSTRUCAO EIRELI

29/06/2021 - 17:39:39 165,00 (proposta) 19.104.617/0001-85 - CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E
SERVICOS LTDA

29/06/2021 - 19:52:49 115,00 (proposta) 11.287.970/0001-36 - M C LEOTTI EIRELI
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29/06/2021 - 22:42:25 165,00 (proposta) 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

30/06/2021 - 14:48:04 90,00 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

0089 - Reposição da chave contactora para Split 30.000 a 60.000 btus.
Data Valor CNPJ

29/06/2021 - 16:41:56 95,00 (proposta) 83.339.556/0001-34 - BIOCLEAN SERVICOS E
CONSTRUCAO EIRELI

29/06/2021 - 17:40:30 171,67 (proposta) 19.104.617/0001-85 - CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E
SERVICOS LTDA

29/06/2021 - 19:54:23 120,00 (proposta) 11.287.970/0001-36 - M C LEOTTI EIRELI

29/06/2021 - 22:42:47 171,00 (proposta) 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

30/06/2021 - 14:48:41 94,00 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

23/08/2021 - 10:13:57 171,50 19.104.617/0001-85 - CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E
SERVICOS LTDA

0090 - Reposição do sensor de temperatura 12.000 btus.
Data Valor CNPJ

29/06/2021 - 13:51:15 48,00 (proposta) 83.339.556/0001-34 - BIOCLEAN SERVICOS E
CONSTRUCAO EIRELI

29/06/2021 - 17:41:12 103,33 (proposta) 19.104.617/0001-85 - CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E
SERVICOS LTDA

29/06/2021 - 19:56:25 79,00 (proposta) 11.287.970/0001-36 - M C LEOTTI EIRELI

29/06/2021 - 22:43:06 100,00 (proposta) 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

30/06/2021 - 14:48:50 45,00 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

23/08/2021 - 10:14:07 103,00 19.104.617/0001-85 - CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E
SERVICOS LTDA

0091 - Reposição do sensor de gelo 9.000 btus.
Data Valor CNPJ

29/06/2021 - 13:53:23 45,00 (proposta) 83.339.556/0001-34 - BIOCLEAN SERVICOS E
CONSTRUCAO EIRELI

29/06/2021 - 17:42:39 113,33 (proposta) 19.104.617/0001-85 - CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E
SERVICOS LTDA

29/06/2021 - 19:57:45 79,00 (proposta) 11.287.970/0001-36 - M C LEOTTI EIRELI

29/06/2021 - 22:43:35 110,00 (proposta) 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

30/06/2021 - 14:58:33 40,00 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

23/08/2021 - 10:15:26 113,00 19.104.617/0001-85 - CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E
SERVICOS LTDA

0092 - Reposição do sensor de gelo 12.000 btus
Data Valor CNPJ

29/06/2021 - 13:57:42 45,00 (proposta) 83.339.556/0001-34 - BIOCLEAN SERVICOS E
CONSTRUCAO EIRELI

29/06/2021 - 17:43:06 90,00 (proposta) 19.104.617/0001-85 - CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E
SERVICOS LTDA

29/06/2021 - 22:05:49 63,00 (proposta) 11.287.970/0001-36 - M C LEOTTI EIRELI

29/06/2021 - 22:44:01 90,00 (proposta) 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

30/06/2021 - 14:58:40 42,00 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

0093 - Reposição do capacitor do compressor 30mf-370v
Data Valor CNPJ

29/06/2021 - 13:57:52 28,00 (proposta) 83.339.556/0001-34 - BIOCLEAN SERVICOS E
CONSTRUCAO EIRELI

29/06/2021 - 17:43:54 65,67 (proposta) 19.104.617/0001-85 - CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E
SERVICOS LTDA

29/06/2021 - 22:44:26 65,00 (proposta) 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

30/06/2021 - 14:58:57 27,50 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

23/08/2021 - 10:14:46 65,50 19.104.617/0001-85 - CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E
SERVICOS LTDA

0094 - Reposição do capacitor do compressor 35mf-370v
Data Valor CNPJ
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29/06/2021 - 13:58:34 28,00 (proposta) 83.339.556/0001-34 - BIOCLEAN SERVICOS E
CONSTRUCAO EIRELI

29/06/2021 - 17:44:43 70,67 (proposta) 19.104.617/0001-85 - CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E
SERVICOS LTDA

29/06/2021 - 22:06:23 49,00 (proposta) 11.287.970/0001-36 - M C LEOTTI EIRELI

29/06/2021 - 22:44:45 70,00 (proposta) 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

30/06/2021 - 14:59:02 27,99 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

23/08/2021 - 10:14:55 70,50 19.104.617/0001-85 - CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E
SERVICOS LTDA

0095 - Reposição do capacitor do compressor 40mf-370v
Data Valor CNPJ

29/06/2021 - 13:59:38 28,00 (proposta) 83.339.556/0001-34 - BIOCLEAN SERVICOS E
CONSTRUCAO EIRELI

29/06/2021 - 17:45:08 64,00 (proposta) 19.104.617/0001-85 - CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E
SERVICOS LTDA

29/06/2021 - 22:07:03 44,00 (proposta) 11.287.970/0001-36 - M C LEOTTI EIRELI

29/06/2021 - 22:45:11 64,00 (proposta) 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

30/06/2021 - 14:59:09 27,99 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

0096 - Reposição do evaporador para Split 7.500 a 9.000 btus
Data Valor CNPJ

29/06/2021 - 14:01:24 98,00 (proposta) 83.339.556/0001-34 - BIOCLEAN SERVICOS E
CONSTRUCAO EIRELI

29/06/2021 - 17:45:37 120,67 (proposta) 19.104.617/0001-85 - CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E
SERVICOS LTDA

29/06/2021 - 22:07:39 84,00 (proposta) 11.287.970/0001-36 - M C LEOTTI EIRELI

29/06/2021 - 22:45:36 120,00 (proposta) 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

30/06/2021 - 15:08:34 83,99 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

30/06/2021 - 15:08:49 81,00 83.339.556/0001-34 - BIOCLEAN SERVICOS E
CONSTRUCAO EIRELI

30/06/2021 - 15:09:08 79,00 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

30/06/2021 - 15:10:20 75,00 83.339.556/0001-34 - BIOCLEAN SERVICOS E
CONSTRUCAO EIRELI

30/06/2021 - 15:10:47 70,00 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

30/06/2021 - 15:17:35 66,00 83.339.556/0001-34 - BIOCLEAN SERVICOS E
CONSTRUCAO EIRELI

30/06/2021 - 15:18:03 60,00 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

23/08/2021 - 10:15:07 120,50 19.104.617/0001-85 - CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E
SERVICOS LTDA

0097 - Reposição do evaporador para Split 12.000 a 18.000 btus
Data Valor CNPJ

29/06/2021 - 14:03:03 98,00 (proposta) 83.339.556/0001-34 - BIOCLEAN SERVICOS E
CONSTRUCAO EIRELI

29/06/2021 - 17:46:12 127,33 (proposta) 19.104.617/0001-85 - CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E
SERVICOS LTDA

29/06/2021 - 22:08:24 89,00 (proposta) 11.287.970/0001-36 - M C LEOTTI EIRELI

29/06/2021 - 22:45:58 127,00 (proposta) 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

30/06/2021 - 15:08:39 88,00 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

30/06/2021 - 15:08:56 87,00 83.339.556/0001-34 - BIOCLEAN SERVICOS E
CONSTRUCAO EIRELI

30/06/2021 - 15:09:15 81,00 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

30/06/2021 - 15:10:16 75,00 83.339.556/0001-34 - BIOCLEAN SERVICOS E
CONSTRUCAO EIRELI

30/06/2021 - 15:10:53 74,00 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

30/06/2021 - 15:12:06 73,00 83.339.556/0001-34 - BIOCLEAN SERVICOS E
CONSTRUCAO EIRELI

30/06/2021 - 15:12:27 72,50 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

30/06/2021 - 15:14:08 70,00 83.339.556/0001-34 - BIOCLEAN SERVICOS E
CONSTRUCAO EIRELI

30/06/2021 - 15:14:40 65,00 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

30/06/2021 - 15:17:42 66,00 83.339.556/0001-34 - BIOCLEAN SERVICOS E
CONSTRUCAO EIRELI
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23/08/2021 - 10:15:16 127,00 19.104.617/0001-85 - CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E
SERVICOS LTDA

0098 - Reposição do evaporador para Split 30.000 btus
Data Valor CNPJ

29/06/2021 - 14:05:04 98,00 (proposta) 83.339.556/0001-34 - BIOCLEAN SERVICOS E
CONSTRUCAO EIRELI

29/06/2021 - 17:46:44 117,33 (proposta) 19.104.617/0001-85 - CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E
SERVICOS LTDA

29/06/2021 - 22:09:03 82,00 (proposta) 11.287.970/0001-36 - M C LEOTTI EIRELI

29/06/2021 - 22:46:18 117,00 (proposta) 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

30/06/2021 - 15:08:45 81,00 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

30/06/2021 - 15:09:01 80,00 83.339.556/0001-34 - BIOCLEAN SERVICOS E
CONSTRUCAO EIRELI

30/06/2021 - 15:09:20 79,00 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

30/06/2021 - 15:10:29 75,00 83.339.556/0001-34 - BIOCLEAN SERVICOS E
CONSTRUCAO EIRELI

30/06/2021 - 15:10:58 74,50 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

30/06/2021 - 15:11:59 73,00 83.339.556/0001-34 - BIOCLEAN SERVICOS E
CONSTRUCAO EIRELI

30/06/2021 - 15:12:16 72,00 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

30/06/2021 - 15:14:02 70,00 83.339.556/0001-34 - BIOCLEAN SERVICOS E
CONSTRUCAO EIRELI

30/06/2021 - 15:14:48 68,00 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

30/06/2021 - 15:17:48 66,00 83.339.556/0001-34 - BIOCLEAN SERVICOS E
CONSTRUCAO EIRELI

30/06/2021 - 15:18:11 63,00 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

0099 - Reposição do condensador para Split 7.500 btus
Data Valor CNPJ

29/06/2021 - 14:06:34 98,00 (proposta) 83.339.556/0001-34 - BIOCLEAN SERVICOS E
CONSTRUCAO EIRELI

29/06/2021 - 17:47:20 127,33 (proposta) 19.104.617/0001-85 - CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E
SERVICOS LTDA

29/06/2021 - 22:09:48 89,00 (proposta) 11.287.970/0001-36 - M C LEOTTI EIRELI

29/06/2021 - 22:46:35 127,00 (proposta) 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

30/06/2021 - 15:08:51 88,00 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

30/06/2021 - 15:09:07 87,00 83.339.556/0001-34 - BIOCLEAN SERVICOS E
CONSTRUCAO EIRELI

30/06/2021 - 15:09:26 85,00 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

30/06/2021 - 15:10:34 75,00 83.339.556/0001-34 - BIOCLEAN SERVICOS E
CONSTRUCAO EIRELI

30/06/2021 - 15:11:05 74,99 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

30/06/2021 - 15:11:52 73,00 83.339.556/0001-34 - BIOCLEAN SERVICOS E
CONSTRUCAO EIRELI

30/06/2021 - 15:12:10 70,00 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

30/06/2021 - 15:18:01 66,00 83.339.556/0001-34 - BIOCLEAN SERVICOS E
CONSTRUCAO EIRELI

30/06/2021 - 15:18:19 64,00 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

23/08/2021 - 10:14:34 127,00 19.104.617/0001-85 - CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E
SERVICOS LTDA

0100 - Reposição do condensador para Split 9.000 btus
Data Valor CNPJ

29/06/2021 - 14:07:57 98,00 (proposta) 83.339.556/0001-34 - BIOCLEAN SERVICOS E
CONSTRUCAO EIRELI

29/06/2021 - 17:47:59 128,00 (proposta) 19.104.617/0001-85 - CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E
SERVICOS LTDA

29/06/2021 - 22:11:16 89,00 (proposta) 11.287.970/0001-36 - M C LEOTTI EIRELI

29/06/2021 - 22:46:52 128,00 (proposta) 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

30/06/2021 - 15:08:58 88,50 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

30/06/2021 - 15:09:13 87,00 83.339.556/0001-34 - BIOCLEAN SERVICOS E
CONSTRUCAO EIRELI

30/06/2021 - 15:09:37 86,00 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA
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30/06/2021 - 15:11:34 0,75 83.339.556/0001-34 - BIOCLEAN SERVICOS E
CONSTRUCAO EIRELI

30/06/2021 - 15:12:18 75,00 83.339.556/0001-34 - BIOCLEAN SERVICOS E
CONSTRUCAO EIRELI

30/06/2021 - 15:12:35 74,00 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

30/06/2021 - 15:13:28 70,00 83.339.556/0001-34 - BIOCLEAN SERVICOS E
CONSTRUCAO EIRELI

30/06/2021 - 15:14:57 69,00 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

30/06/2021 - 15:17:55 66,00 83.339.556/0001-34 - BIOCLEAN SERVICOS E
CONSTRUCAO EIRELI

30/06/2021 - 15:18:24 65,00 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

30/06/2021 - 15:20:23 64,00 83.339.556/0001-34 - BIOCLEAN SERVICOS E
CONSTRUCAO EIRELI

30/06/2021 - 15:20:31 60,00 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

0101 - Reposição do condensador para Split 12.000 btus
Data Valor CNPJ

29/06/2021 - 14:18:48 98,00 (proposta) 83.339.556/0001-34 - BIOCLEAN SERVICOS E
CONSTRUCAO EIRELI

29/06/2021 - 17:48:36 134,67 (proposta) 19.104.617/0001-85 - CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E
SERVICOS LTDA

29/06/2021 - 22:12:06 94,00 (proposta) 11.287.970/0001-36 - M C LEOTTI EIRELI

29/06/2021 - 22:49:41 134,00 (proposta) 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

30/06/2021 - 15:19:30 93,00 83.339.556/0001-34 - BIOCLEAN SERVICOS E
CONSTRUCAO EIRELI

30/06/2021 - 15:20:48 85,00 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

0102 - Reposição do condensador para Split 18.000 btus
Data Valor CNPJ

29/06/2021 - 14:20:11 98,00 (proposta) 83.339.556/0001-34 - BIOCLEAN SERVICOS E
CONSTRUCAO EIRELI

29/06/2021 - 17:49:04 134,67 (proposta) 19.104.617/0001-85 - CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E
SERVICOS LTDA

29/06/2021 - 22:12:59 107,00 (proposta) 11.287.970/0001-36 - M C LEOTTI EIRELI

29/06/2021 - 22:50:07 134,00 (proposta) 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

30/06/2021 - 15:19:49 93,00 83.339.556/0001-34 - BIOCLEAN SERVICOS E
CONSTRUCAO EIRELI

30/06/2021 - 15:20:52 90,00 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

0103 - Reposição do condensador para Split 24.000 btus
Data Valor CNPJ

29/06/2021 - 14:24:15 98,00 (proposta) 83.339.556/0001-34 - BIOCLEAN SERVICOS E
CONSTRUCAO EIRELI

29/06/2021 - 17:49:29 153,33 (proposta) 19.104.617/0001-85 - CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E
SERVICOS LTDA

29/06/2021 - 22:13:36 107,00 (proposta) 11.287.970/0001-36 - M C LEOTTI EIRELI

29/06/2021 - 22:50:34 153,00 (proposta) 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

30/06/2021 - 15:19:56 93,00 83.339.556/0001-34 - BIOCLEAN SERVICOS E
CONSTRUCAO EIRELI

30/06/2021 - 15:20:59 92,00 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

0104 - Reposição do condensador para Split 30.000 btus
Data Valor CNPJ

29/06/2021 - 14:25:32 98,00 (proposta) 83.339.556/0001-34 - BIOCLEAN SERVICOS E
CONSTRUCAO EIRELI

29/06/2021 - 17:49:53 153,33 (proposta) 19.104.617/0001-85 - CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E
SERVICOS LTDA

29/06/2021 - 22:14:25 107,00 (proposta) 11.287.970/0001-36 - M C LEOTTI EIRELI

29/06/2021 - 22:51:09 153,00 (proposta) 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

30/06/2021 - 15:20:02 93,00 83.339.556/0001-34 - BIOCLEAN SERVICOS E
CONSTRUCAO EIRELI

30/06/2021 - 15:21:04 92,50 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

0105 - Reposição de botões Springer 18.000 a 21.500 btus
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Data Valor CNPJ

29/06/2021 - 14:29:37 25,00 (proposta) 83.339.556/0001-34 - BIOCLEAN SERVICOS E
CONSTRUCAO EIRELI

29/06/2021 - 17:50:21 50,00 (proposta) 19.104.617/0001-85 - CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E
SERVICOS LTDA

29/06/2021 - 22:14:55 35,00 (proposta) 11.287.970/0001-36 - M C LEOTTI EIRELI

29/06/2021 - 22:51:27 50,00 (proposta) 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

30/06/2021 - 15:21:16 23,00 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

0106 - Reposição de botões Springer 30.000 a 36.000 btus
Data Valor CNPJ

29/06/2021 - 14:31:15 25,00 (proposta) 83.339.556/0001-34 - BIOCLEAN SERVICOS E
CONSTRUCAO EIRELI

29/06/2021 - 17:50:56 55,00 (proposta) 19.104.617/0001-85 - CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E
SERVICOS LTDA

29/06/2021 - 22:16:00 38,00 (proposta) 11.287.970/0001-36 - M C LEOTTI EIRELI

29/06/2021 - 22:51:44 55,00 (proposta) 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

30/06/2021 - 15:27:10 24,00 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

0107 - Reposição de capacitor Consul 9.000 a 10.500 btus
Data Valor CNPJ

29/06/2021 - 14:40:34 38,00 (proposta) 83.339.556/0001-34 - BIOCLEAN SERVICOS E
CONSTRUCAO EIRELI

29/06/2021 - 17:51:25 73,33 (proposta) 19.104.617/0001-85 - CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E
SERVICOS LTDA

29/06/2021 - 22:16:38 51,00 (proposta) 11.287.970/0001-36 - M C LEOTTI EIRELI

29/06/2021 - 22:52:08 73,00 (proposta) 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

30/06/2021 - 15:27:16 35,00 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

0108 - Reposição de capacitor Consul 12.000 a 15.000 btus
Data Valor CNPJ

29/06/2021 - 14:42:00 38,00 (proposta) 83.339.556/0001-34 - BIOCLEAN SERVICOS E
CONSTRUCAO EIRELI

29/06/2021 - 21:48:53 76,67 (proposta) 19.104.617/0001-85 - CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E
SERVICOS LTDA

29/06/2021 - 22:17:27 53,00 (proposta) 11.287.970/0001-36 - M C LEOTTI EIRELI

29/06/2021 - 22:52:51 75,00 (proposta) 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

30/06/2021 - 15:27:22 37,00 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

0109 - Reposição de capacitor Consul 18.000 a 21.000 btus
Data Valor CNPJ

29/06/2021 - 14:43:03 38,00 (proposta) 83.339.556/0001-34 - BIOCLEAN SERVICOS E
CONSTRUCAO EIRELI

29/06/2021 - 21:49:03 83,33 (proposta) 19.104.617/0001-85 - CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E
SERVICOS LTDA

29/06/2021 - 22:18:07 58,00 (proposta) 11.287.970/0001-36 - M C LEOTTI EIRELI

29/06/2021 - 22:53:14 80,00 (proposta) 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

30/06/2021 - 15:27:28 37,50 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

0110 - Reposição de capacitor Consul 30.000 btus.
Data Valor CNPJ

29/06/2021 - 14:44:31 45,00 (proposta) 83.339.556/0001-34 - BIOCLEAN SERVICOS E
CONSTRUCAO EIRELI

29/06/2021 - 21:49:19 90,00 (proposta) 19.104.617/0001-85 - CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E
SERVICOS LTDA

29/06/2021 - 22:20:16 63,00 (proposta) 11.287.970/0001-36 - M C LEOTTI EIRELI

29/06/2021 - 22:53:39 90,00 (proposta) 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

30/06/2021 - 15:27:33 43,00 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

0111 - Reposição de capacitor Eletrolux 12.000 a 15.000 btus
Data Valor CNPJ



Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 23/08/2021 às 11:27:58.
Página 80 de 327

29/06/2021 - 14:48:02 53,00 (proposta) 83.339.556/0001-34 - BIOCLEAN SERVICOS E
CONSTRUCAO EIRELI

29/06/2021 - 21:50:58 76,67 (proposta) 19.104.617/0001-85 - CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E
SERVICOS LTDA

29/06/2021 - 22:21:59 53,00 (proposta) 11.287.970/0001-36 - M C LEOTTI EIRELI

29/06/2021 - 22:54:08 76,00 (proposta) 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

30/06/2021 - 15:36:00 52,00 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

23/08/2021 - 10:15:50 76,50 19.104.617/0001-85 - CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E
SERVICOS LTDA

0112 - Reposição de capacitor Eletrolux 18.000 a 21.000 btus
Data Valor CNPJ

29/06/2021 - 14:47:54 53,00 (proposta) 83.339.556/0001-34 - BIOCLEAN SERVICOS E
CONSTRUCAO EIRELI

29/06/2021 - 21:51:10 90,00 (proposta) 19.104.617/0001-85 - CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E
SERVICOS LTDA

29/06/2021 - 22:23:45 63,00 (proposta) 11.287.970/0001-36 - M C LEOTTI EIRELI

29/06/2021 - 22:54:35 90,00 (proposta) 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

30/06/2021 - 15:36:06 52,00 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

0113 - Reposição de capacitor Elgin 9.000 a 10.500 btus.
Data Valor CNPJ

29/06/2021 - 14:50:06 53,00 (proposta) 83.339.556/0001-34 - BIOCLEAN SERVICOS E
CONSTRUCAO EIRELI

29/06/2021 - 21:51:57 76,67 (proposta) 19.104.617/0001-85 - CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E
SERVICOS LTDA

29/06/2021 - 22:24:38 53,00 (proposta) 11.287.970/0001-36 - M C LEOTTI EIRELI

29/06/2021 - 22:55:00 70,00 (proposta) 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

30/06/2021 - 15:36:11 51,00 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

23/08/2021 - 10:16:04 76,50 19.104.617/0001-85 - CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E
SERVICOS LTDA

0114 - Reposição de capacitor Elgin 12.000 a 15.000 btus
Data Valor CNPJ

29/06/2021 - 14:52:05 53,00 (proposta) 83.339.556/0001-34 - BIOCLEAN SERVICOS E
CONSTRUCAO EIRELI

29/06/2021 - 21:52:06 76,67 (proposta) 19.104.617/0001-85 - CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E
SERVICOS LTDA

29/06/2021 - 22:25:14 53,00 (proposta) 11.287.970/0001-36 - M C LEOTTI EIRELI

29/06/2021 - 22:55:27 75,00 (proposta) 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

30/06/2021 - 15:36:17 52,00 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

23/08/2021 - 10:16:13 76,50 19.104.617/0001-85 - CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E
SERVICOS LTDA

0115 - Reposição de capacitor Elgin 18.000 a 21.000 btus
Data Valor CNPJ

29/06/2021 - 14:53:29 53,00 (proposta) 83.339.556/0001-34 - BIOCLEAN SERVICOS E
CONSTRUCAO EIRELI

29/06/2021 - 21:52:23 90,00 (proposta) 19.104.617/0001-85 - CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E
SERVICOS LTDA

29/06/2021 - 22:25:50 63,00 (proposta) 11.287.970/0001-36 - M C LEOTTI EIRELI

29/06/2021 - 22:55:48 90,00 (proposta) 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

30/06/2021 - 15:36:22 52,00 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

0116 - Reposição de capacitor Green 18.000 a 21.000 btus
Data Valor CNPJ

29/06/2021 - 14:54:44 53,00 (proposta) 83.339.556/0001-34 - BIOCLEAN SERVICOS E
CONSTRUCAO EIRELI

29/06/2021 - 21:52:45 100,00 (proposta) 19.104.617/0001-85 - CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E
SERVICOS LTDA

29/06/2021 - 22:26:20 70,00 (proposta) 11.287.970/0001-36 - M C LEOTTI EIRELI

29/06/2021 - 22:56:06 100,00 (proposta) 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

30/06/2021 - 15:44:11 52,00 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA
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0117 - Reposição de Placa Universal (Frezer, Geladeira, Bebedouro ou Central de ar)
Data Valor CNPJ

29/06/2021 - 14:57:02 84,00 (proposta) 83.339.556/0001-34 - BIOCLEAN SERVICOS E
CONSTRUCAO EIRELI

29/06/2021 - 21:52:51 200,00 (proposta) 19.104.617/0001-85 - CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E
SERVICOS LTDA

29/06/2021 - 22:27:36 140,00 (proposta) 11.287.970/0001-36 - M C LEOTTI EIRELI

29/06/2021 - 22:56:29 190,00 (proposta) 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

30/06/2021 - 15:44:17 80,00 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

0118 - Reposição de Motor (Frezer, Geladeira, Bebedouro ou Central de ar)
Data Valor CNPJ

29/06/2021 - 15:01:29 125,00 (proposta) 83.339.556/0001-34 - BIOCLEAN SERVICOS E
CONSTRUCAO EIRELI

29/06/2021 - 21:53:21 380,00 (proposta) 19.104.617/0001-85 - CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E
SERVICOS LTDA

29/06/2021 - 22:28:31 266,00 (proposta) 11.287.970/0001-36 - M C LEOTTI EIRELI

29/06/2021 - 22:57:06 350,00 (proposta) 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

30/06/2021 - 15:44:33 120,00 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

0119 - Reposição de Gas (Frezer, Geladeira, Bebedouro ou Central de ar)
Data Valor CNPJ

29/06/2021 - 15:12:49 77,00 (proposta) 83.339.556/0001-34 - BIOCLEAN SERVICOS E
CONSTRUCAO EIRELI

29/06/2021 - 17:59:15 213,33 (proposta) 19.104.617/0001-85 - CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E
SERVICOS LTDA

29/06/2021 - 22:30:28 149,00 (proposta) 11.287.970/0001-36 - M C LEOTTI EIRELI

29/06/2021 - 22:57:29 210,00 (proposta) 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

30/06/2021 - 15:44:42 75,00 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

23/08/2021 - 10:16:23 213,00 19.104.617/0001-85 - CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E
SERVICOS LTDA

0120 - Reposição de Peças (Frezer, Geladeira ou Bebedouro)
Data Valor CNPJ

29/06/2021 - 15:12:45 91,00 (proposta) 83.339.556/0001-34 - BIOCLEAN SERVICOS E
CONSTRUCAO EIRELI

29/06/2021 - 18:00:14 176,67 (proposta) 19.104.617/0001-85 - CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E
SERVICOS LTDA

29/06/2021 - 22:31:25 123,00 (proposta) 11.287.970/0001-36 - M C LEOTTI EIRELI

29/06/2021 - 22:57:53 176,00 (proposta) 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

30/06/2021 - 15:44:50 89,00 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

23/08/2021 - 10:16:34 176,50 19.104.617/0001-85 - CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E
SERVICOS LTDA

0121 - COMPRESSOR SCROLL 60.000 BTUS R22
Data Valor CNPJ

29/06/2021 - 15:14:31 2.455,00 (proposta) 83.339.556/0001-34 - BIOCLEAN SERVICOS E
CONSTRUCAO EIRELI

29/06/2021 - 18:01:11 2.876,67 (proposta) 19.104.617/0001-85 - CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E
SERVICOS LTDA

29/06/2021 - 22:33:48 2.013,00 (proposta) 11.287.970/0001-36 - M C LEOTTI EIRELI

29/06/2021 - 22:58:35 2.600,00 (proposta) 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

30/06/2021 - 15:54:02 2.000,00 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

23/08/2021 - 10:16:52 2.876,50 19.104.617/0001-85 - CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E
SERVICOS LTDA

0122 - COMPRESSOR ROTATIVO 30.000 BTU3HP 220V (R22 OU 410)
Data Valor CNPJ

29/06/2021 - 16:25:09 1.248,00 (proposta) 83.339.556/0001-34 - BIOCLEAN SERVICOS E
CONSTRUCAO EIRELI

29/06/2021 - 18:01:40 1.472,00 (proposta) 19.104.617/0001-85 - CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E
SERVICOS LTDA
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29/06/2021 - 22:34:36 1.030,00 (proposta) 11.287.970/0001-36 - M C LEOTTI EIRELI

29/06/2021 - 22:58:54 1.400,00 (proposta) 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

30/06/2021 - 15:54:08 1.020,00 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

0123 - COMPRESSOR ROTATIVO 24.000 BTUS 220V (R22 OU 410)
Data Valor CNPJ

29/06/2021 - 16:25:12 1.060,00 (proposta) 83.339.556/0001-34 - BIOCLEAN SERVICOS E
CONSTRUCAO EIRELI

29/06/2021 - 18:04:04 1.068,00 (proposta) 19.104.617/0001-85 - CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E
SERVICOS LTDA

29/06/2021 - 22:39:02 850,00 (proposta) 11.287.970/0001-36 - M C LEOTTI EIRELI

29/06/2021 - 22:59:15 1.060,00 (proposta) 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

30/06/2021 - 15:54:16 830,00 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

0124 - COMPRESSOR ROTATIVO 18.000 BTUS WHI (R22 OU 410)
Data Valor CNPJ

29/06/2021 - 16:25:06 987,00 (proposta) 83.339.556/0001-34 - BIOCLEAN SERVICOS E
CONSTRUCAO EIRELI

29/06/2021 - 18:05:11 1.163,33 (proposta) 19.104.617/0001-85 - CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E
SERVICOS LTDA

29/06/2021 - 22:37:15 814,00 (proposta) 11.287.970/0001-36 - M C LEOTTI EIRELI

29/06/2021 - 22:59:34 1.163,00 (proposta) 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

30/06/2021 - 15:54:25 800,00 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

23/08/2021 - 10:17:05 1.163,00 19.104.617/0001-85 - CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E
SERVICOS LTDA

0125 - COMPRESSOR ROTATIVO 12.000 BTUS 220V (R22 OU 410)
Data Valor CNPJ

29/06/2021 - 16:25:02 510,00 (proposta) 83.339.556/0001-34 - BIOCLEAN SERVICOS E
CONSTRUCAO EIRELI

29/06/2021 - 18:05:46 790,00 (proposta) 19.104.617/0001-85 - CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E
SERVICOS LTDA

29/06/2021 - 22:37:59 600,00 (proposta) 11.287.970/0001-36 - M C LEOTTI EIRELI

29/06/2021 - 23:00:09 790,00 (proposta) 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

30/06/2021 - 15:54:41 480,00 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

0126 - COMPRESSOR ROTATIVO 9.000 BTUS 220V (R22 OU 410)
Data Valor CNPJ

29/06/2021 - 16:24:45 499,00 (proposta) 83.339.556/0001-34 - BIOCLEAN SERVICOS E
CONSTRUCAO EIRELI

29/06/2021 - 18:06:20 676,67 (proposta) 19.104.617/0001-85 - CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E
SERVICOS LTDA

29/06/2021 - 22:39:49 500,00 (proposta) 11.287.970/0001-36 - M C LEOTTI EIRELI

29/06/2021 - 23:00:31 676,00 (proposta) 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

30/06/2021 - 16:03:45 490,00 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

23/08/2021 - 10:17:21 676,50 19.104.617/0001-85 - CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E
SERVICOS LTDA

0127 - SENSOR TEMPERATURA EVAPORADOR
Data Valor CNPJ

29/06/2021 - 18:07:15 59,67 (proposta) 19.104.617/0001-85 - CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E
SERVICOS LTDA

29/06/2021 - 22:40:37 41,00 (proposta) 11.287.970/0001-36 - M C LEOTTI EIRELI

29/06/2021 - 23:01:07 59,00 (proposta) 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

30/06/2021 - 16:03:52 40,00 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

23/08/2021 - 10:17:55 59,60 19.104.617/0001-85 - CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E
SERVICOS LTDA

0128 - SENSOR TEMPERATURA AMBIENTE
Data Valor CNPJ

29/06/2021 - 18:07:54 59,67 (proposta) 19.104.617/0001-85 - CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E
SERVICOS LTDA
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29/06/2021 - 22:41:27 144,00 (proposta) 11.287.970/0001-36 - M C LEOTTI EIRELI

29/06/2021 - 23:01:26 59,00 (proposta) 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

23/08/2021 - 10:17:33 59,60 19.104.617/0001-85 - CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E
SERVICOS LTDA

0129 - KIT CENTRAL ELETRICA P/ SPLIT (PLACA UNIVERSAL)
Data Valor CNPJ

29/06/2021 - 18:09:56 206,67 (proposta) 19.104.617/0001-85 - CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E
SERVICOS LTDA

29/06/2021 - 22:42:07 144,00 (proposta) 11.287.970/0001-36 - M C LEOTTI EIRELI

29/06/2021 - 23:01:50 200,00 (proposta) 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

30/06/2021 - 16:03:58 140,00 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

23/08/2021 - 10:17:44 206,50 19.104.617/0001-85 - CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E
SERVICOS LTDA

0130 - CAPACITOR ALUMINIO FASE 20MFD X380V
Data Valor CNPJ

29/06/2021 - 18:09:26 37,00 (proposta) 19.104.617/0001-85 - CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E
SERVICOS LTDA

29/06/2021 - 22:42:48 25,00 (proposta) 11.287.970/0001-36 - M C LEOTTI EIRELI

29/06/2021 - 23:02:08 37,00 (proposta) 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

30/06/2021 - 16:04:20 24,00 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

0131 - CAPACITOR ALUMINIO FASE 35MDF X380V
Data Valor CNPJ

29/06/2021 - 15:41:34 31,00 (proposta) 83.339.556/0001-34 - BIOCLEAN SERVICOS E
CONSTRUCAO EIRELI

29/06/2021 - 18:12:14 40,00 (proposta) 19.104.617/0001-85 - CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E
SERVICOS LTDA

29/06/2021 - 22:43:25 28,00 (proposta) 11.287.970/0001-36 - M C LEOTTI EIRELI

29/06/2021 - 23:07:35 40,00 (proposta) 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

30/06/2021 - 16:13:38 27,00 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

0132 - CAPACITOR ALUMINIO FASE 45MFD X380V
Data Valor CNPJ

29/06/2021 - 18:13:34 41,67 (proposta) 19.104.617/0001-85 - CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E
SERVICOS LTDA

29/06/2021 - 22:44:00 29,00 (proposta) 11.287.970/0001-36 - M C LEOTTI EIRELI

29/06/2021 - 23:07:56 41,00 (proposta) 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

30/06/2021 - 16:13:44 28,00 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

23/08/2021 - 10:18:58 41,65 19.104.617/0001-85 - CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E
SERVICOS LTDA

0133 - CAPACITOR ALUMINIO FASE 50MDF X380V
Data Valor CNPJ

29/06/2021 - 18:13:57 45,00 (proposta) 19.104.617/0001-85 - CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E
SERVICOS LTDA

29/06/2021 - 22:44:32 31,00 (proposta) 11.287.970/0001-36 - M C LEOTTI EIRELI

29/06/2021 - 23:08:16 45,00 (proposta) 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

30/06/2021 - 16:13:48 30,00 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

0134 - CAPACITOR CAIXA FASE 2MDFX380V C/TERMINAL CAIXA
Data Valor CNPJ

29/06/2021 - 18:15:22 21,00 (proposta) 19.104.617/0001-85 - CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E
SERVICOS LTDA

29/06/2021 - 22:45:01 14,00 (proposta) 11.287.970/0001-36 - M C LEOTTI EIRELI

29/06/2021 - 23:08:48 21,00 (proposta) 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

30/06/2021 - 16:13:57 13,00 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

0135 - TUBO DE COBRE 1/4 1 MT +.0,126G (quilograma)
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Data Valor CNPJ

29/06/2021 - 18:16:05 104,33 (proposta) 19.104.617/0001-85 - CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E
SERVICOS LTDA

29/06/2021 - 22:45:55 73,00 (proposta) 11.287.970/0001-36 - M C LEOTTI EIRELI

29/06/2021 - 23:09:07 100,00 (proposta) 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

30/06/2021 - 16:14:15 72,00 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

23/08/2021 - 10:18:17 104,30 19.104.617/0001-85 - CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E
SERVICOS LTDA

0136 - TUBO DE COBRE 5/81MT +-0,344G (quilograma)
Data Valor CNPJ

29/06/2021 - 18:16:40 107,00 (proposta) 19.104.617/0001-85 - CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E
SERVICOS LTDA

29/06/2021 - 22:46:36 74,00 (proposta) 11.287.970/0001-36 - M C LEOTTI EIRELI

29/06/2021 - 23:09:26 102,00 (proposta) 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

30/06/2021 - 16:14:53 73,00 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

0137 - TUBO DE COBRE 1/2 1 MT +-0,277G (quilograma)
Data Valor CNPJ

29/06/2021 - 18:17:07 106,33 (proposta) 19.104.617/0001-85 - CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E
SERVICOS LTDA

29/06/2021 - 22:47:24 74,00 (proposta) 11.287.970/0001-36 - M C LEOTTI EIRELI

29/06/2021 - 23:09:51 105,00 (proposta) 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

30/06/2021 - 16:15:03 73,50 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

23/08/2021 - 10:18:26 106,30 19.104.617/0001-85 - CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E
SERVICOS LTDA

0138 - TUBO DE COBRE 3/8 1 MT +-0,205G (quilograma)
Data Valor CNPJ

29/06/2021 - 18:17:38 127,00 (proposta) 19.104.617/0001-85 - CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E
SERVICOS LTDA

29/06/2021 - 22:51:04 88,00 (proposta) 11.287.970/0001-36 - M C LEOTTI EIRELI

29/06/2021 - 23:10:11 127,00 (proposta) 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

30/06/2021 - 16:15:10 85,00 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

0139 - TUBO DE COBRE RIGIDO 7/8 1MT (quilograma)
Data Valor CNPJ

29/06/2021 - 18:18:05 106,00 (proposta) 19.104.617/0001-85 - CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E
SERVICOS LTDA

29/06/2021 - 22:51:34 74,00 (proposta) 11.287.970/0001-36 - M C LEOTTI EIRELI

29/06/2021 - 23:10:38 106,00 (proposta) 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

30/06/2021 - 16:15:15 72,00 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

0140 - GAS R-22 POR KILO (13,600KG (quilograma)
Data Valor CNPJ

29/06/2021 - 15:27:27 33,00 (proposta) 83.339.556/0001-34 - BIOCLEAN SERVICOS E
CONSTRUCAO EIRELI

29/06/2021 - 18:18:34 46,67 (proposta) 19.104.617/0001-85 - CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E
SERVICOS LTDA

29/06/2021 - 22:52:29 32,00 (proposta) 11.287.970/0001-36 - M C LEOTTI EIRELI

29/06/2021 - 23:10:56 40,00 (proposta) 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

30/06/2021 - 16:15:21 30,00 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

23/08/2021 - 10:18:43 46,65 19.104.617/0001-85 - CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E
SERVICOS LTDA

0141 - GAS R-410 POR KILO (11,340KG) (quilograma)
Data Valor CNPJ

29/06/2021 - 15:30:04 31,00 (proposta) 83.339.556/0001-34 - BIOCLEAN SERVICOS E
CONSTRUCAO EIRELI

29/06/2021 - 21:33:33 46,67 (proposta) 19.104.617/0001-85 - CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E
SERVICOS LTDA
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29/06/2021 - 22:53:27 32,00 (proposta) 11.287.970/0001-36 - M C LEOTTI EIRELI

29/06/2021 - 23:11:25 46,00 (proposta) 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

30/06/2021 - 16:23:10 30,00 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

23/08/2021 - 10:19:12 46,65 19.104.617/0001-85 - CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E
SERVICOS LTDA

0142 - GAS R 134 (quilograma)
Data Valor CNPJ

29/06/2021 - 15:33:06 29,00 (proposta) 83.339.556/0001-34 - BIOCLEAN SERVICOS E
CONSTRUCAO EIRELI

29/06/2021 - 21:34:09 40,00 (proposta) 19.104.617/0001-85 - CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E
SERVICOS LTDA

29/06/2021 - 22:54:18 30,00 (proposta) 11.287.970/0001-36 - M C LEOTTI EIRELI

29/06/2021 - 23:11:52 40,00 (proposta) 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

30/06/2021 - 16:23:17 28,00 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

0143 - GAS R-141 B (quilograma)
Data Valor CNPJ

29/06/2021 - 15:35:48 66,00 (proposta) 83.339.556/0001-34 - BIOCLEAN SERVICOS E
CONSTRUCAO EIRELI

29/06/2021 - 21:34:41 69,33 (proposta) 19.104.617/0001-85 - CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E
SERVICOS LTDA

29/06/2021 - 22:55:26 48,00 (proposta) 11.287.970/0001-36 - M C LEOTTI EIRELI

29/06/2021 - 23:12:08 69,00 (proposta) 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

30/06/2021 - 16:23:22 45,00 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

23/08/2021 - 10:19:22 69,30 19.104.617/0001-85 - CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E
SERVICOS LTDA

0144 - OLEO CAPELA RF 68 1L
Data Valor CNPJ

29/06/2021 - 21:35:18 31,33 (proposta) 19.104.617/0001-85 - CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E
SERVICOS LTDA

29/06/2021 - 22:56:45 21,00 (proposta) 11.287.970/0001-36 - M C LEOTTI EIRELI

29/06/2021 - 23:12:28 31,00 (proposta) 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

30/06/2021 - 16:23:27 20,00 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

23/08/2021 - 10:19:32 31,30 19.104.617/0001-85 - CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E
SERVICOS LTDA

0145 - SUPORTE SPLIT COND 400X450MM PERFIL U PINTADO
Data Valor CNPJ

29/06/2021 - 21:35:57 44,00 (proposta) 19.104.617/0001-85 - CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E
SERVICOS LTDA

29/06/2021 - 22:57:39 30,00 (proposta) 11.287.970/0001-36 - M C LEOTTI EIRELI

29/06/2021 - 23:13:52 98,00 (proposta) 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

30/06/2021 - 16:23:32 28,00 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

0146 - SUPORTE SPLIT COND 500X500MM PERFIL U PINTADO
Data Valor CNPJ

29/06/2021 - 21:36:22 51,67 (proposta) 19.104.617/0001-85 - CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E
SERVICOS LTDA

29/06/2021 - 22:58:26 36,00 (proposta) 11.287.970/0001-36 - M C LEOTTI EIRELI

29/06/2021 - 23:14:17 140,00 (proposta) 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

30/06/2021 - 16:27:27 35,00 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

23/08/2021 - 10:19:43 51,65 19.104.617/0001-85 - CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E
SERVICOS LTDA

0147 - SUPORTE SPLIT EVAPORADORA PISO TETO 48/60
Data Valor CNPJ

29/06/2021 - 21:37:07 98,33 (proposta) 19.104.617/0001-85 - CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E
SERVICOS LTDA

29/06/2021 - 22:59:13 68,00 (proposta) 11.287.970/0001-36 - M C LEOTTI EIRELI
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29/06/2021 - 23:14:38 98,00 (proposta) 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

30/06/2021 - 16:27:32 65,00 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

23/08/2021 - 10:19:54 98,30 19.104.617/0001-85 - CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E
SERVICOS LTDA

0148 - SUPORTE CONDENSADOR REFORÇADO 36/60000 BTUS
Data Valor CNPJ

29/06/2021 - 21:37:37 146,67 (proposta) 19.104.617/0001-85 - CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E
SERVICOS LTDA

29/06/2021 - 23:00:13 102,00 (proposta) 11.287.970/0001-36 - M C LEOTTI EIRELI

29/06/2021 - 23:15:02 146,00 (proposta) 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

30/06/2021 - 16:27:38 100,00 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

23/08/2021 - 10:20:05 146,60 19.104.617/0001-85 - CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E
SERVICOS LTDA

0149 - ESPONJOSO 3/4 C/ 2MT C/ CAPA BRANCO
Data Valor CNPJ

29/06/2021 - 15:39:01 4,00 (proposta) 83.339.556/0001-34 - BIOCLEAN SERVICOS E
CONSTRUCAO EIRELI

29/06/2021 - 21:38:07 4,50 (proposta) 19.104.617/0001-85 - CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E
SERVICOS LTDA

29/06/2021 - 23:00:57 3,00 (proposta) 11.287.970/0001-36 - M C LEOTTI EIRELI

29/06/2021 - 23:15:31 4,00 (proposta) 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

30/06/2021 - 16:27:52 2,50 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

0150 - ESPONJOSO 5/8 C/ 2MT C/CAPA BRANCO
Data Valor CNPJ

29/06/2021 - 21:38:39 5,50 (proposta) 19.104.617/0001-85 - CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E
SERVICOS LTDA

29/06/2021 - 23:01:33 3,80 (proposta) 11.287.970/0001-36 - M C LEOTTI EIRELI

29/06/2021 - 23:15:49 5,00 (proposta) 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

30/06/2021 - 16:28:04 3,70 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

0151 - ESPONJOSO 7/8 C/ 2MT C/CAPA BRANCO
Data Valor CNPJ

29/06/2021 - 19:44:27 5,67 (proposta) 83.339.556/0001-34 - BIOCLEAN SERVICOS E
CONSTRUCAO EIRELI

29/06/2021 - 21:39:40 5,67 (proposta) 19.104.617/0001-85 - CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E
SERVICOS LTDA

29/06/2021 - 23:02:18 3,90 (proposta) 11.287.970/0001-36 - M C LEOTTI EIRELI

29/06/2021 - 23:16:11 5,00 (proposta) 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

30/06/2021 - 16:37:02 3,50 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

23/08/2021 - 10:20:28 5,65 19.104.617/0001-85 - CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E
SERVICOS LTDA

0152 - FITA PVC 100 MM BRANCA ROLO C/ 10MTS EOS
Data Valor CNPJ

29/06/2021 - 21:39:59 6,67 (proposta) 19.104.617/0001-85 - CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E
SERVICOS LTDA

29/06/2021 - 23:02:51 4,60 (proposta) 11.287.970/0001-36 - M C LEOTTI EIRELI

29/06/2021 - 23:16:28 6,00 (proposta) 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

30/06/2021 - 16:37:07 4,50 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

23/08/2021 - 10:20:37 6,65 19.104.617/0001-85 - CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E
SERVICOS LTDA

0153 - SOLDA FOSCOPER SEM BANHO 2,5MMX500MM
Data Valor CNPJ

29/06/2021 - 21:40:30 3,50 (proposta) 19.104.617/0001-85 - CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E
SERVICOS LTDA

29/06/2021 - 23:03:33 2,45 (proposta) 11.287.970/0001-36 - M C LEOTTI EIRELI

29/06/2021 - 23:16:43 3,00 (proposta) 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA
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30/06/2021 - 16:37:22 2,35 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

0154 - MOTOR VENTILADOR EVAPORADOR 7.000 A 12.000BTUS UNIVERSAL 220V DG -C1824
Data Valor CNPJ

29/06/2021 - 21:41:04 253,33 (proposta) 19.104.617/0001-85 - CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E
SERVICOS LTDA

29/06/2021 - 23:04:23 177,00 (proposta) 11.287.970/0001-36 - M C LEOTTI EIRELI

29/06/2021 - 23:17:16 250,00 (proposta) 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

30/06/2021 - 16:37:31 170,00 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

23/08/2021 - 10:20:46 253,00 19.104.617/0001-85 - CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E
SERVICOS LTDA

0155 - MOTOR VENTILADOR EVAPORADOR 18.000 A 30.000BTUS UNIVERSAL 220V DG -C1824
Data Valor CNPJ

29/06/2021 - 21:41:35 326,67 (proposta) 19.104.617/0001-85 - CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E
SERVICOS LTDA

29/06/2021 - 23:05:04 228,00 (proposta) 11.287.970/0001-36 - M C LEOTTI EIRELI

29/06/2021 - 23:17:46 310,00 (proposta) 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

30/06/2021 - 16:37:44 225,00 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

23/08/2021 - 10:21:09 326,50 19.104.617/0001-85 - CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E
SERVICOS LTDA

0156 - PROTETOR TERMICO 12.000 BTUS
Data Valor CNPJ

29/06/2021 - 21:42:03 48,67 (proposta) 19.104.617/0001-85 - CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E
SERVICOS LTDA

29/06/2021 - 23:05:34 34,00 (proposta) 11.287.970/0001-36 - M C LEOTTI EIRELI

29/06/2021 - 23:18:06 48,00 (proposta) 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

30/06/2021 - 16:37:49 32,00 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

23/08/2021 - 10:21:26 48,60 19.104.617/0001-85 - CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E
SERVICOS LTDA

0157 - PROTETOR TERMICO 9.000 BTUS
Data Valor CNPJ

29/06/2021 - 21:42:46 48,67 (proposta) 19.104.617/0001-85 - CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E
SERVICOS LTDA

29/06/2021 - 23:06:03 34,00 (proposta) 11.287.970/0001-36 - M C LEOTTI EIRELI

29/06/2021 - 23:18:26 48,00 (proposta) 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

30/06/2021 - 16:37:56 33,00 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

23/08/2021 - 10:21:36 48,60 19.104.617/0001-85 - CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E
SERVICOS LTDA

0158 - PORCA CURTA 1/4
Data Valor CNPJ

29/06/2021 - 21:43:13 9,87 (proposta) 19.104.617/0001-85 - CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E
SERVICOS LTDA

29/06/2021 - 23:07:55 6,90 (proposta) 11.287.970/0001-36 - M C LEOTTI EIRELI

29/06/2021 - 23:18:48 9,00 (proposta) 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

30/06/2021 - 16:38:03 6,50 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

23/08/2021 - 10:21:55 9,85 19.104.617/0001-85 - CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E
SERVICOS LTDA

0159 - PORCA CURTA 1/2
Data Valor CNPJ

29/06/2021 - 21:43:44 13,93 (proposta) 19.104.617/0001-85 - CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E
SERVICOS LTDA

29/06/2021 - 23:07:40 9,70 (proposta) 11.287.970/0001-36 - M C LEOTTI EIRELI

29/06/2021 - 23:19:06 13,00 (proposta) 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

30/06/2021 - 16:38:10 9,50 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

23/08/2021 - 10:21:46 13,90 19.104.617/0001-85 - CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E
SERVICOS LTDA
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0160 - PORCA CURTA 3/8
Data Valor CNPJ

29/06/2021 - 21:44:08 13,27 (proposta) 19.104.617/0001-85 - CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E
SERVICOS LTDA

29/06/2021 - 23:08:33 9,70 (proposta) 11.287.970/0001-36 - M C LEOTTI EIRELI

29/06/2021 - 23:19:22 13,00 (proposta) 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

30/06/2021 - 16:38:44 9,50 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

23/08/2021 - 10:22:04 13,25 19.104.617/0001-85 - CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E
SERVICOS LTDA

0161 - PORCA CURTA 7/8
Data Valor CNPJ

29/06/2021 - 21:44:39 18,53 (proposta) 19.104.617/0001-85 - CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E
SERVICOS LTDA

29/06/2021 - 23:19:42 18,00 (proposta) 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

23/08/2021 - 10:22:23 18,50 19.104.617/0001-85 - CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E
SERVICOS LTDA

0162 - PORCA CURTA 3/4
Data Valor CNPJ

29/06/2021 - 21:45:03 17,60 (proposta) 19.104.617/0001-85 - CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E
SERVICOS LTDA

29/06/2021 - 23:09:15 12,32 (proposta) 11.287.970/0001-36 - M C LEOTTI EIRELI

29/06/2021 - 23:20:04 17,00 (proposta) 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

30/06/2021 - 16:47:53 12,00 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

0163 - PORCA CURTA 5/8
Data Valor CNPJ

29/06/2021 - 21:46:05 15,87 (proposta) 19.104.617/0001-85 - CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E
SERVICOS LTDA

29/06/2021 - 23:09:23 11,10 (proposta) 11.287.970/0001-36 - M C LEOTTI EIRELI

29/06/2021 - 23:20:25 15,00 (proposta) 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

30/06/2021 - 16:47:58 10,00 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

23/08/2021 - 10:22:31 15,80 19.104.617/0001-85 - CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E
SERVICOS LTDA

0164 - OLEO LUBRIFICANTE POLIESTER 160PZ 1L
Data Valor CNPJ

29/06/2021 - 23:09:26 22,26 (proposta) 11.287.970/0001-36 - M C LEOTTI EIRELI

29/06/2021 - 23:20:44 31,00 (proposta) 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

30/06/2021 - 01:04:07 31,00 (proposta) 19.104.617/0001-85 - CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E
SERVICOS LTDA

30/06/2021 - 16:48:08 21,00 14.671.599/0001-08 - GIVANILDO R SOUSA

Documentos dos Fornecedores
Fornecedor Data/Hora Enviado por Número Órgão de

Expedição
Data de
Expedição

Data de Validade Arquivo

M C LEOTTI
EIRELI

29/06/2021 -
17:02

Maisa Carvalho
Leotti

- - - - Documentos de
Habilitação

BIOCLEAN
SERVICOS E
CONSTRUCAO
EIRELI

29/06/2021 -
21:46

BIANCA DE
BRITO COSTA

- - - - Documentos de
Habilitação

CARDOSO E
AGUIAR
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

30/06/2021 -
08:03

Bismarck Aguiar
Paixão

- - - - Documentos de
Habilitação

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões
Prazos

http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=2707022&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=2707022&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=2710327&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=2710327&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=2711617&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=2711617&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
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Intenção de Recurso Recurso Contrarrazão

23/08/2021 - 11:10 - - - -

0001 - INSTALACAO DE CENTRAL DE AR DE 9.000 A 12.000BTUS

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

19.104.617/0001-85 -
CARDOSO E AGUIAR
COMERCIO E SERVICOS
LTDA

02/07/2021 - 10:31:27 Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME
(AR ELETRICA ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-
08, pelo fato de essa não ter anexado junto à habilitação o documento a que faz
referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro cadastral
junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da
emissão do certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos,
após análise da comissão, pela inabilitação dessa licitante em observância aos
princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da isonomia, visto que em
procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE
9/2021-017 PMI, cujo o objeto na oportunidade era aquisição de EPI`S
(equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da secretaria
municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e demais unidades
vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao
Ministério Público . Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base
no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, visto que os preços
praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de
habilitação, além de não atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item
9.10.11, A) do instrumento convocatório.

Indeferido

Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada

19.104.617/0001-85 -
CARDOSO E AGUIAR
COMERCIO E SERVICOS
LTDA

02/07/2021 - 19:18:22 Declaramos a intenção de recurso tendo em vista, que a licitante vencedora do
respectivo item, deixou de apresentar documentos exigidos no edital, tais como:
CRC e SICAF, além de apresentar preços considerados inexequiveis nos termos
do edital e da Lei 8.666/93, os quais serão melhor detalhados nas razões
recursais. termos que pedimos deferimento.

Indeferido

Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada

0002 - INSTALACAO DE CENTRAL DE AR DE 18.000 A 24.000 BTUS

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

19.104.617/0001-85 -
CARDOSO E AGUIAR
COMERCIO E SERVICOS
LTDA

02/07/2021 - 10:31:42 Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME
(AR ELETRICA ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-
08, pelo fato de essa não ter anexado junto à habilitação o documento a que faz
referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro cadastral
junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da
emissão do certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos,
após análise da comissão, pela inabilitação dessa licitante em observância aos
princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da isonomia, visto que em
procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE
9/2021-017 PMI, cujo o objeto na oportunidade era aquisição de EPI`S
(equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da secretaria
municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e demais unidades
vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao
Ministério Público . Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base
no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, visto que os preços
praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de
habilitação, além de não atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item
9.10.11, A) do instrumento convocatório.

Indeferido

Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada

19.104.617/0001-85 -
CARDOSO E AGUIAR
COMERCIO E SERVICOS
LTDA

02/07/2021 - 19:18:46 Declaramos a intenção de recurso tendo em vista, que a licitante vencedora do
respectivo item, deixou de apresentar documentos exigidos no edital, tais como:
CRC e SICAF, além de apresentar preços considerados inexequiveis nos termos
do edital e da Lei 8.666/93, os quais serão melhor detalhados nas razões
recursais. termos que pedimos deferimento.

Indeferido

Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada

0003 - INSTALACAO DE CENTRAL DE AR DE 24.000 A 36.000 BTUS

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento
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19.104.617/0001-85 -
CARDOSO E AGUIAR
COMERCIO E SERVICOS
LTDA

02/07/2021 - 10:31:52 Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME
(AR ELETRICA ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-
08, pelo fato de essa não ter anexado junto à habilitação o documento a que faz
referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro cadastral
junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da
emissão do certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos,
após análise da comissão, pela inabilitação dessa licitante em observância aos
princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da isonomia, visto que em
procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE
9/2021-017 PMI, cujo o objeto na oportunidade era aquisição de EPI`S
(equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da secretaria
municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e demais unidades
vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao
Ministério Público . Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base
no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, visto que os preços
praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de
habilitação, além de não atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item
9.10.11, A) do instrumento convocatório.

Indeferido

Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada

19.104.617/0001-85 -
CARDOSO E AGUIAR
COMERCIO E SERVICOS
LTDA

02/07/2021 - 19:18:52 Declaramos a intenção de recurso tendo em vista, que a licitante vencedora do
respectivo item, deixou de apresentar documentos exigidos no edital, tais como:
CRC e SICAF, além de apresentar preços considerados inexequiveis nos termos
do edital e da Lei 8.666/93, os quais serão melhor detalhados nas razões
recursais. termos que pedimos deferimento.

Indeferido

Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada

0004 - INSTALACAO DE CENTRAL DE AR DE 36.000 A 48.000 BTUS

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

19.104.617/0001-85 -
CARDOSO E AGUIAR
COMERCIO E SERVICOS
LTDA

02/07/2021 - 13:15:27 Manifesto intenção de recurso em face da empresa: BIOCLEAN SERVIÇOS E
CONSTRUÇÃO EIRELI, CNPJ: 83.339.556/0001-34, pelo fato dessa não ter
anexado à Prova de regularidade junto ao setor de Tributo Municipal de Itupiranga
(Certidão Negativa), conforme item 9.9.7, o documento a que faz referência o item
9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro cadastral junto ao sistema de
cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da emissão do
certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos, após análise
da comissão, pela inabilitação dessa licitante em observância aos princípios da
vinculação ao instrumento convocatório e da isonomia, visto que em procedimento
anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento mencionado acima no
procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE 9/2021-017 PMI, cujo o
objeto na oportunidade era aquisição de EPI`S (equipamentos de proteção
individual) para atender a demanda da secretaria municipal de infraestrutura,
secretaria municipal de saúde e demais unidades vinculadas, desse modo
solicitamos que a comissão de licitação representada pela Sra. Pregoeira, atue de
forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao Ministério Público.
As certidões Simplificada da Junta Comercial do Estado e específica da Junta
Comercial do Estado, estão em desconformidade com os itens 9.10.2 e 9.10.3 por
restarem vencidas, bem como o documento a que se refere o item 9.9.1. CNPJ -
Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, emitido em
29/11/2019, restando vencida, ademais, solicitamos que seja efetuada diligências
com base no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, visto que os preços
praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de
habilitação, além de não atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item
9.10.11, A) do instrumento convocatório.
Em referencia a proposta,não atende o prazo de validade,do requisitos do item 6.5

Indeferido

Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada

14.671.599/0001-08 -
GIVANILDO R SOUSA

02/07/2021 - 16:37:58 BOA TARDE
vinhemos através deste documento solicitar intenção de Recurso em face da
empresa BIOCLEN SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI, pelos seguintes
motivos
- Os atestados de capacidade tecnica não possui os quantitativos conforme
solicita o edital
- A empresa não apresentou a certidão Municipal de Itupiranga conforme solicita
os itens 9.9.7
- A empresa apresentou a certidão especifica e simplificada fora do prazo de
validade estipulado no edital

Indeferido

Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada

19.104.617/0001-85 -
CARDOSO E AGUIAR
COMERCIO E SERVICOS
LTDA

02/07/2021 - 19:19:01 Declaramos a intenção de recurso tendo em vista, que a licitante vencedora do
respectivo item, deixou de apresentar documentos exigidos no edital, tais como:
CRC e SICAF, além de apresentar preços considerados inexequiveis nos termos
do edital e da Lei 8.666/93, os quais serão melhor detalhados nas razões
recursais. termos que pedimos deferimento.

Indeferido

Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada

0005 - DESINSTALACAO DE CENTRAL DE AR DE 9.000 A 12.000 BTUS

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento
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19.104.617/0001-85 -
CARDOSO E AGUIAR
COMERCIO E SERVICOS
LTDA

02/07/2021 - 13:15:35 Manifesto intenção de recurso em face da empresa: BIOCLEAN SERVIÇOS E
CONSTRUÇÃO EIRELI, CNPJ: 83.339.556/0001-34, pelo fato dessa não ter
anexado à Prova de regularidade junto ao setor de Tributo Municipal de Itupiranga
(Certidão Negativa), conforme item 9.9.7, o documento a que faz referência o item
9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro cadastral junto ao sistema de
cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da emissão do
certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos, após análise
da comissão, pela inabilitação dessa licitante em observância aos princípios da
vinculação ao instrumento convocatório e da isonomia, visto que em procedimento
anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento mencionado acima no
procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE 9/2021-017 PMI, cujo o
objeto na oportunidade era aquisição de EPI`S (equipamentos de proteção
individual) para atender a demanda da secretaria municipal de infraestrutura,
secretaria municipal de saúde e demais unidades vinculadas, desse modo
solicitamos que a comissão de licitação representada pela Sra. Pregoeira, atue de
forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao Ministério Público.
As certidões Simplificada da Junta Comercial do Estado e específica da Junta
Comercial do Estado, estão em desconformidade com os itens 9.10.2 e 9.10.3 por
restarem vencidas, bem como o documento a que se refere o item 9.9.1. CNPJ -
Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, emitido em
29/11/2019, restando vencida, ademais, solicitamos que seja efetuada diligências
com base no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, visto que os preços
praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de
habilitação, além de não atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item
9.10.11, A) do instrumento convocatório.
Em referencia a proposta,não atende o prazo de validade,do requisitos do item 6.5

Indeferido

Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada

14.671.599/0001-08 -
GIVANILDO R SOUSA

02/07/2021 - 16:38:08 BOA TARDE
vinhemos através deste documento solicitar intenção de Recurso em face da
empresa BIOCLEN SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI, pelos seguintes
motivos
- Os atestados de capacidade tecnica não possui os quantitativos conforme
solicita o edital
- A empresa não apresentou a certidão Municipal de Itupiranga conforme solicita
os itens 9.9.7
- A empresa apresentou a certidão especifica e simplificada fora do prazo de
validade estipulado no edital

Indeferido

Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada

19.104.617/0001-85 -
CARDOSO E AGUIAR
COMERCIO E SERVICOS
LTDA

02/07/2021 - 19:19:07 Declaramos a intenção de recurso tendo em vista, que a licitante vencedora do
respectivo item, deixou de apresentar documentos exigidos no edital, tais como:
CRC e SICAF, além de apresentar preços considerados inexequiveis nos termos
do edital e da Lei 8.666/93, os quais serão melhor detalhados nas razões
recursais. termos que pedimos deferimento.

Indeferido

Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada

0006 - DESINSTALACAO DE CENTRAL DE AR DE 18.000 A 24.000 BTUS

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

19.104.617/0001-85 -
CARDOSO E AGUIAR
COMERCIO E SERVICOS
LTDA

02/07/2021 - 13:15:54 Manifesto intenção de recurso em face da empresa: BIOCLEAN SERVIÇOS E
CONSTRUÇÃO EIRELI, CNPJ: 83.339.556/0001-34, pelo fato dessa não ter
anexado à Prova de regularidade junto ao setor de Tributo Municipal de Itupiranga
(Certidão Negativa), conforme item 9.9.7, o documento a que faz referência o item
9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro cadastral junto ao sistema de
cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da emissão do
certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos, após análise
da comissão, pela inabilitação dessa licitante em observância aos princípios da
vinculação ao instrumento convocatório e da isonomia, visto que em procedimento
anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento mencionado acima no
procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE 9/2021-017 PMI, cujo o
objeto na oportunidade era aquisição de EPI`S (equipamentos de proteção
individual) para atender a demanda da secretaria municipal de infraestrutura,
secretaria municipal de saúde e demais unidades vinculadas, desse modo
solicitamos que a comissão de licitação representada pela Sra. Pregoeira, atue de
forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao Ministério Público.
As certidões Simplificada da Junta Comercial do Estado e específica da Junta
Comercial do Estado, estão em desconformidade com os itens 9.10.2 e 9.10.3 por
restarem vencidas, bem como o documento a que se refere o item 9.9.1. CNPJ -
Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, emitido em
29/11/2019, restando vencida, ademais, solicitamos que seja efetuada diligências
com base no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, visto que os preços
praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de
habilitação, além de não atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item
9.10.11, A) do instrumento convocatório.
Em referencia a proposta,não atende o prazo de validade,do requisitos do item 6.5

Indeferido

Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada

14.671.599/0001-08 -
GIVANILDO R SOUSA

02/07/2021 - 16:38:15 BOA TARDE
vinhemos através deste documento solicitar intenção de Recurso em face da
empresa BIOCLEN SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI, pelos seguintes
motivos
- Os atestados de capacidade tecnica não possui os quantitativos conforme
solicita o edital
- A empresa não apresentou a certidão Municipal de Itupiranga conforme solicita
os itens 9.9.7
- A empresa apresentou a certidão especifica e simplificada fora do prazo de
validade estipulado no edital

Indeferido

Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada
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19.104.617/0001-85 -
CARDOSO E AGUIAR
COMERCIO E SERVICOS
LTDA

02/07/2021 - 19:19:14 Declaramos a intenção de recurso tendo em vista, que a licitante vencedora do
respectivo item, deixou de apresentar documentos exigidos no edital, tais como:
CRC e SICAF, além de apresentar preços considerados inexequiveis nos termos
do edital e da Lei 8.666/93, os quais serão melhor detalhados nas razões
recursais. termos que pedimos deferimento.

Indeferido

Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada

0007 - DESINSTALACAO DE CENTRAL DE AR DE 24.000 A 36.000 BTUS

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

19.104.617/0001-85 -
CARDOSO E AGUIAR
COMERCIO E SERVICOS
LTDA

02/07/2021 - 13:16:02 Manifesto intenção de recurso em face da empresa: BIOCLEAN SERVIÇOS E
CONSTRUÇÃO EIRELI, CNPJ: 83.339.556/0001-34, pelo fato dessa não ter
anexado à Prova de regularidade junto ao setor de Tributo Municipal de Itupiranga
(Certidão Negativa), conforme item 9.9.7, o documento a que faz referência o item
9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro cadastral junto ao sistema de
cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da emissão do
certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos, após análise
da comissão, pela inabilitação dessa licitante em observância aos princípios da
vinculação ao instrumento convocatório e da isonomia, visto que em procedimento
anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento mencionado acima no
procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE 9/2021-017 PMI, cujo o
objeto na oportunidade era aquisição de EPI`S (equipamentos de proteção
individual) para atender a demanda da secretaria municipal de infraestrutura,
secretaria municipal de saúde e demais unidades vinculadas, desse modo
solicitamos que a comissão de licitação representada pela Sra. Pregoeira, atue de
forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao Ministério Público.
As certidões Simplificada da Junta Comercial do Estado e específica da Junta
Comercial do Estado, estão em desconformidade com os itens 9.10.2 e 9.10.3 por
restarem vencidas, bem como o documento a que se refere o item 9.9.1. CNPJ -
Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, emitido em
29/11/2019, restando vencida, ademais, solicitamos que seja efetuada diligências
com base no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, visto que os preços
praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de
habilitação, além de não atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item
9.10.11, A) do instrumento convocatório.
Em referencia a proposta,não atende o prazo de validade,do requisitos do item 6.5

Indeferido

Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada

19.104.617/0001-85 -
CARDOSO E AGUIAR
COMERCIO E SERVICOS
LTDA

02/07/2021 - 19:19:23 Declaramos a intenção de recurso tendo em vista, que a licitante vencedora do
respectivo item, deixou de apresentar documentos exigidos no edital, tais como:
CRC e SICAF, além de apresentar preços considerados inexequiveis nos termos
do edital e da Lei 8.666/93, os quais serão melhor detalhados nas razões
recursais. termos que pedimos deferimento.

Indeferido

Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada

0008 - DESINSTALACAO DE CENTRAL DE AR DE 36.000 A 48.000 BTUS

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

19.104.617/0001-85 -
CARDOSO E AGUIAR
COMERCIO E SERVICOS
LTDA

02/07/2021 - 10:32:16 Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME
(AR ELETRICA ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-
08, pelo fato de essa não ter anexado junto à habilitação o documento a que faz
referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro cadastral
junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da
emissão do certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos,
após análise da comissão, pela inabilitação dessa licitante em observância aos
princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da isonomia, visto que em
procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE
9/2021-017 PMI, cujo o objeto na oportunidade era aquisição de EPI`S
(equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da secretaria
municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e demais unidades
vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao
Ministério Público . Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base
no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, visto que os preços
praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de
habilitação, além de não atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item
9.10.11, A) do instrumento convocatório.

Indeferido

Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada

19.104.617/0001-85 -
CARDOSO E AGUIAR
COMERCIO E SERVICOS
LTDA

02/07/2021 - 19:19:29 Declaramos a intenção de recurso tendo em vista, que a licitante vencedora do
respectivo item, deixou de apresentar documentos exigidos no edital, tais como:
CRC e SICAF, além de apresentar preços considerados inexequiveis nos termos
do edital e da Lei 8.666/93, os quais serão melhor detalhados nas razões
recursais. termos que pedimos deferimento.

Indeferido

Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada

0009 - Manutenção preventiva de aparelho de 9.000 btus
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Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

19.104.617/0001-85 -
CARDOSO E AGUIAR
COMERCIO E SERVICOS
LTDA

02/07/2021 - 13:16:20 Manifesto intenção de recurso em face da empresa: BIOCLEAN SERVIÇOS E
CONSTRUÇÃO EIRELI, CNPJ: 83.339.556/0001-34, pelo fato dessa não ter
anexado à Prova de regularidade junto ao setor de Tributo Municipal de Itupiranga
(Certidão Negativa), conforme item 9.9.7, o documento a que faz referência o item
9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro cadastral junto ao sistema de
cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da emissão do
certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos, após análise
da comissão, pela inabilitação dessa licitante em observância aos princípios da
vinculação ao instrumento convocatório e da isonomia, visto que em procedimento
anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento mencionado acima no
procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE 9/2021-017 PMI, cujo o
objeto na oportunidade era aquisição de EPI`S (equipamentos de proteção
individual) para atender a demanda da secretaria municipal de infraestrutura,
secretaria municipal de saúde e demais unidades vinculadas, desse modo
solicitamos que a comissão de licitação representada pela Sra. Pregoeira, atue de
forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao Ministério Público.
As certidões Simplificada da Junta Comercial do Estado e específica da Junta
Comercial do Estado, estão em desconformidade com os itens 9.10.2 e 9.10.3 por
restarem vencidas, bem como o documento a que se refere o item 9.9.1. CNPJ -
Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, emitido em
29/11/2019, restando vencida, ademais, solicitamos que seja efetuada diligências
com base no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, visto que os preços
praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de
habilitação, além de não atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item
9.10.11, A) do instrumento convocatório.
Em referencia a proposta,não atende o prazo de validade,do requisitos do item 6.5

Indeferido

Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada

14.671.599/0001-08 -
GIVANILDO R SOUSA

02/07/2021 - 16:38:20 BOA TARDE
vinhemos através deste documento solicitar intenção de Recurso em face da
empresa BIOCLEN SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI, pelos seguintes
motivos
- Os atestados de capacidade tecnica não possui os quantitativos conforme
solicita o edital
- A empresa não apresentou a certidão Municipal de Itupiranga conforme solicita
os itens 9.9.7
- A empresa apresentou a certidão especifica e simplificada fora do prazo de
validade estipulado no edital

Indeferido

Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada

19.104.617/0001-85 -
CARDOSO E AGUIAR
COMERCIO E SERVICOS
LTDA

02/07/2021 - 19:19:36 Declaramos a intenção de recurso tendo em vista, que a licitante vencedora do
respectivo item, deixou de apresentar documentos exigidos no edital, tais como:
CRC e SICAF, além de apresentar preços considerados inexequiveis nos termos
do edital e da Lei 8.666/93, os quais serão melhor detalhados nas razões
recursais. termos que pedimos deferimento.

Indeferido

Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada

0010 - Manutenção preventiva em aparelho de central de ar de 12.000 btus

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

19.104.617/0001-85 -
CARDOSO E AGUIAR
COMERCIO E SERVICOS
LTDA

02/07/2021 - 13:16:35 Manifesto intenção de recurso em face da empresa: BIOCLEAN SERVIÇOS E
CONSTRUÇÃO EIRELI, CNPJ: 83.339.556/0001-34, pelo fato dessa não ter
anexado à Prova de regularidade junto ao setor de Tributo Municipal de Itupiranga
(Certidão Negativa), conforme item 9.9.7, o documento a que faz referência o item
9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro cadastral junto ao sistema de
cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da emissão do
certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos, após análise
da comissão, pela inabilitação dessa licitante em observância aos princípios da
vinculação ao instrumento convocatório e da isonomia, visto que em procedimento
anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento mencionado acima no
procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE 9/2021-017 PMI, cujo o
objeto na oportunidade era aquisição de EPI`S (equipamentos de proteção
individual) para atender a demanda da secretaria municipal de infraestrutura,
secretaria municipal de saúde e demais unidades vinculadas, desse modo
solicitamos que a comissão de licitação representada pela Sra. Pregoeira, atue de
forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao Ministério Público.
As certidões Simplificada da Junta Comercial do Estado e específica da Junta
Comercial do Estado, estão em desconformidade com os itens 9.10.2 e 9.10.3 por
restarem vencidas, bem como o documento a que se refere o item 9.9.1. CNPJ -
Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, emitido em
29/11/2019, restando vencida, ademais, solicitamos que seja efetuada diligências
com base no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, visto que os preços
praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de
habilitação, além de não atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item
9.10.11, A) do instrumento convocatório.
Em referencia a proposta,não atende o prazo de validade,do requisitos do item 6.5

Indeferido

Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada
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14.671.599/0001-08 -
GIVANILDO R SOUSA

02/07/2021 - 16:38:26 BOA TARDE
vinhemos através deste documento solicitar intenção de Recurso em face da
empresa BIOCLEN SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI, pelos seguintes
motivos
- Os atestados de capacidade tecnica não possui os quantitativos conforme
solicita o edital
- A empresa não apresentou a certidão Municipal de Itupiranga conforme solicita
os itens 9.9.7
- A empresa apresentou a certidão especifica e simplificada fora do prazo de
validade estipulado no edital

Indeferido

Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada

0011 - Manutenção preventiva de aparelhos de centrais de ar de 18.000 btus

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

19.104.617/0001-85 -
CARDOSO E AGUIAR
COMERCIO E SERVICOS
LTDA

02/07/2021 - 10:32:41 Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME
(AR ELETRICA ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-
08, pelo fato de essa não ter anexado junto à habilitação o documento a que faz
referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro cadastral
junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da
emissão do certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos,
após análise da comissão, pela inabilitação dessa licitante em observância aos
princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da isonomia, visto que em
procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE
9/2021-017 PMI, cujo o objeto na oportunidade era aquisição de EPI`S
(equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da secretaria
municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e demais unidades
vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao
Ministério Público . Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base
no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, visto que os preços
praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de
habilitação, além de não atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item
9.10.11, A) do instrumento convocatório.

Indeferido

Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada

0012 - Manutenção preventiva de aparelhos de centrais de ar de24.000 btus

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

19.104.617/0001-85 -
CARDOSO E AGUIAR
COMERCIO E SERVICOS
LTDA

02/07/2021 - 10:32:54 Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME
(AR ELETRICA ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-
08, pelo fato de essa não ter anexado junto à habilitação o documento a que faz
referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro cadastral
junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da
emissão do certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos,
após análise da comissão, pela inabilitação dessa licitante em observância aos
princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da isonomia, visto que em
procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE
9/2021-017 PMI, cujo o objeto na oportunidade era aquisição de EPI`S
(equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da secretaria
municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e demais unidades
vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao
Ministério Público . Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base
no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, visto que os preços
praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de
habilitação, além de não atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item
9.10.11, A) do instrumento convocatório.

Indeferido

Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada

0013 - Manutenção preventiva em aparelhos de centrais de ar de 30.000 btus

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento
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19.104.617/0001-85 -
CARDOSO E AGUIAR
COMERCIO E SERVICOS
LTDA

02/07/2021 - 13:16:46 Manifesto intenção de recurso em face da empresa: BIOCLEAN SERVIÇOS E
CONSTRUÇÃO EIRELI, CNPJ: 83.339.556/0001-34, pelo fato dessa não ter
anexado à Prova de regularidade junto ao setor de Tributo Municipal de Itupiranga
(Certidão Negativa), conforme item 9.9.7, o documento a que faz referência o item
9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro cadastral junto ao sistema de
cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da emissão do
certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos, após análise
da comissão, pela inabilitação dessa licitante em observância aos princípios da
vinculação ao instrumento convocatório e da isonomia, visto que em procedimento
anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento mencionado acima no
procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE 9/2021-017 PMI, cujo o
objeto na oportunidade era aquisição de EPI`S (equipamentos de proteção
individual) para atender a demanda da secretaria municipal de infraestrutura,
secretaria municipal de saúde e demais unidades vinculadas, desse modo
solicitamos que a comissão de licitação representada pela Sra. Pregoeira, atue de
forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao Ministério Público.
As certidões Simplificada da Junta Comercial do Estado e específica da Junta
Comercial do Estado, estão em desconformidade com os itens 9.10.2 e 9.10.3 por
restarem vencidas, bem como o documento a que se refere o item 9.9.1. CNPJ -
Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, emitido em
29/11/2019, restando vencida, ademais, solicitamos que seja efetuada diligências
com base no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, visto que os preços
praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de
habilitação, além de não atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item
9.10.11, A) do instrumento convocatório.
Em referencia a proposta,não atende o prazo de validade,do requisitos do item 6.5

Indeferido

Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada

0014 - Manutenção preventiva em aparelhos de centrais de ar de 36.000 btus

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

19.104.617/0001-85 -
CARDOSO E AGUIAR
COMERCIO E SERVICOS
LTDA

02/07/2021 - 13:16:57 Manifesto intenção de recurso em face da empresa: BIOCLEAN SERVIÇOS E
CONSTRUÇÃO EIRELI, CNPJ: 83.339.556/0001-34, pelo fato dessa não ter
anexado à Prova de regularidade junto ao setor de Tributo Municipal de Itupiranga
(Certidão Negativa), conforme item 9.9.7, o documento a que faz referência o item
9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro cadastral junto ao sistema de
cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da emissão do
certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos, após análise
da comissão, pela inabilitação dessa licitante em observância aos princípios da
vinculação ao instrumento convocatório e da isonomia, visto que em procedimento
anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento mencionado acima no
procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE 9/2021-017 PMI, cujo o
objeto na oportunidade era aquisição de EPI`S (equipamentos de proteção
individual) para atender a demanda da secretaria municipal de infraestrutura,
secretaria municipal de saúde e demais unidades vinculadas, desse modo
solicitamos que a comissão de licitação representada pela Sra. Pregoeira, atue de
forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao Ministério Público.
As certidões Simplificada da Junta Comercial do Estado e específica da Junta
Comercial do Estado, estão em desconformidade com os itens 9.10.2 e 9.10.3 por
restarem vencidas, bem como o documento a que se refere o item 9.9.1. CNPJ -
Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, emitido em
29/11/2019, restando vencida, ademais, solicitamos que seja efetuada diligências
com base no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, visto que os preços
praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de
habilitação, além de não atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item
9.10.11, A) do instrumento convocatório.
Em referencia a proposta,não atende o prazo de validade,do requisitos do item 6.5

Indeferido

Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada

0015 - Manutenção preventiva em aparelhos de centrais de ar de 48.000 btus

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento
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19.104.617/0001-85 -
CARDOSO E AGUIAR
COMERCIO E SERVICOS
LTDA

02/07/2021 - 13:17:09 Manifesto intenção de recurso em face da empresa: BIOCLEAN SERVIÇOS E
CONSTRUÇÃO EIRELI, CNPJ: 83.339.556/0001-34, pelo fato dessa não ter
anexado à Prova de regularidade junto ao setor de Tributo Municipal de Itupiranga
(Certidão Negativa), conforme item 9.9.7, o documento a que faz referência o item
9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro cadastral junto ao sistema de
cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da emissão do
certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos, após análise
da comissão, pela inabilitação dessa licitante em observância aos princípios da
vinculação ao instrumento convocatório e da isonomia, visto que em procedimento
anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento mencionado acima no
procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE 9/2021-017 PMI, cujo o
objeto na oportunidade era aquisição de EPI`S (equipamentos de proteção
individual) para atender a demanda da secretaria municipal de infraestrutura,
secretaria municipal de saúde e demais unidades vinculadas, desse modo
solicitamos que a comissão de licitação representada pela Sra. Pregoeira, atue de
forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao Ministério Público.
As certidões Simplificada da Junta Comercial do Estado e específica da Junta
Comercial do Estado, estão em desconformidade com os itens 9.10.2 e 9.10.3 por
restarem vencidas, bem como o documento a que se refere o item 9.9.1. CNPJ -
Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, emitido em
29/11/2019, restando vencida, ademais, solicitamos que seja efetuada diligências
com base no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, visto que os preços
praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de
habilitação, além de não atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item
9.10.11, A) do instrumento convocatório.
Em referencia a proposta,não atende o prazo de validade,do requisitos do item 6.5

Indeferido

Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada

19.104.617/0001-85 -
CARDOSO E AGUIAR
COMERCIO E SERVICOS
LTDA

02/07/2021 - 13:17:21 Manifesto intenção de recurso em face da empresa: BIOCLEAN SERVIÇOS E
CONSTRUÇÃO EIRELI, CNPJ: 83.339.556/0001-34, pelo fato dessa não ter
anexado à Prova de regularidade junto ao setor de Tributo Municipal de Itupiranga
(Certidão Negativa), conforme item 9.9.7, o documento a que faz referência o item
9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro cadastral junto ao sistema de
cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da emissão do
certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos, após análise
da comissão, pela inabilitação dessa licitante em observância aos princípios da
vinculação ao instrumento convocatório e da isonomia, visto que em procedimento
anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento mencionado acima no
procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE 9/2021-017 PMI, cujo o
objeto na oportunidade era aquisição de EPI`S (equipamentos de proteção
individual) para atender a demanda da secretaria municipal de infraestrutura,
secretaria municipal de saúde e demais unidades vinculadas, desse modo
solicitamos que a comissão de licitação representada pela Sra. Pregoeira, atue de
forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao Ministério Público.
As certidões Simplificada da Junta Comercial do Estado e específica da Junta
Comercial do Estado, estão em desconformidade com os itens 9.10.2 e 9.10.3 por
restarem vencidas, bem como o documento a que se refere o item 9.9.1. CNPJ -
Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, emitido em
29/11/2019, restando vencida, ademais, solicitamos que seja efetuada diligências
com base no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, visto que os preços
praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de
habilitação, além de não atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item
9.10.11, A) do instrumento convocatório.
Em referencia a proposta,não atende o prazo de validade,do requisitos do item 6.5

Indeferido

Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada

0016 - Reposição de capacitor 9.000 btus.

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

19.104.617/0001-85 -
CARDOSO E AGUIAR
COMERCIO E SERVICOS
LTDA

02/07/2021 - 13:17:29 Manifesto intenção de recurso em face da empresa: BIOCLEAN SERVIÇOS E
CONSTRUÇÃO EIRELI, CNPJ: 83.339.556/0001-34, pelo fato dessa não ter
anexado à Prova de regularidade junto ao setor de Tributo Municipal de Itupiranga
(Certidão Negativa), conforme item 9.9.7, o documento a que faz referência o item
9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro cadastral junto ao sistema de
cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da emissão do
certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos, após análise
da comissão, pela inabilitação dessa licitante em observância aos princípios da
vinculação ao instrumento convocatório e da isonomia, visto que em procedimento
anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento mencionado acima no
procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE 9/2021-017 PMI, cujo o
objeto na oportunidade era aquisição de EPI`S (equipamentos de proteção
individual) para atender a demanda da secretaria municipal de infraestrutura,
secretaria municipal de saúde e demais unidades vinculadas, desse modo
solicitamos que a comissão de licitação representada pela Sra. Pregoeira, atue de
forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao Ministério Público.
As certidões Simplificada da Junta Comercial do Estado e específica da Junta
Comercial do Estado, estão em desconformidade com os itens 9.10.2 e 9.10.3 por
restarem vencidas, bem como o documento a que se refere o item 9.9.1. CNPJ -
Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, emitido em
29/11/2019, restando vencida, ademais, solicitamos que seja efetuada diligências
com base no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, visto que os preços
praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de
habilitação, além de não atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item
9.10.11, A) do instrumento convocatório.
Em referencia a proposta,não atende o prazo de validade,do requisitos do item 6.5

Indeferido

Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada

0017 - Reposição de capacitor 12.000 btus
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Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

19.104.617/0001-85 -
CARDOSO E AGUIAR
COMERCIO E SERVICOS
LTDA

02/07/2021 - 13:17:39 Manifesto intenção de recurso em face da empresa: BIOCLEAN SERVIÇOS E
CONSTRUÇÃO EIRELI, CNPJ: 83.339.556/0001-34, pelo fato dessa não ter
anexado à Prova de regularidade junto ao setor de Tributo Municipal de Itupiranga
(Certidão Negativa), conforme item 9.9.7, o documento a que faz referência o item
9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro cadastral junto ao sistema de
cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da emissão do
certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos, após análise
da comissão, pela inabilitação dessa licitante em observância aos princípios da
vinculação ao instrumento convocatório e da isonomia, visto que em procedimento
anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento mencionado acima no
procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE 9/2021-017 PMI, cujo o
objeto na oportunidade era aquisição de EPI`S (equipamentos de proteção
individual) para atender a demanda da secretaria municipal de infraestrutura,
secretaria municipal de saúde e demais unidades vinculadas, desse modo
solicitamos que a comissão de licitação representada pela Sra. Pregoeira, atue de
forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao Ministério Público.
As certidões Simplificada da Junta Comercial do Estado e específica da Junta
Comercial do Estado, estão em desconformidade com os itens 9.10.2 e 9.10.3 por
restarem vencidas, bem como o documento a que se refere o item 9.9.1. CNPJ -
Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, emitido em
29/11/2019, restando vencida, ademais, solicitamos que seja efetuada diligências
com base no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, visto que os preços
praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de
habilitação, além de não atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item
9.10.11, A) do instrumento convocatório.
Em referencia a proposta,não atende o prazo de validade,do requisitos do item 6.5

Indeferido

Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada

0018 - Reposição de capacitor 18.000 btus

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

19.104.617/0001-85 -
CARDOSO E AGUIAR
COMERCIO E SERVICOS
LTDA

02/07/2021 - 13:17:46 Manifesto intenção de recurso em face da empresa: BIOCLEAN SERVIÇOS E
CONSTRUÇÃO EIRELI, CNPJ: 83.339.556/0001-34, pelo fato dessa não ter
anexado à Prova de regularidade junto ao setor de Tributo Municipal de Itupiranga
(Certidão Negativa), conforme item 9.9.7, o documento a que faz referência o item
9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro cadastral junto ao sistema de
cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da emissão do
certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos, após análise
da comissão, pela inabilitação dessa licitante em observância aos princípios da
vinculação ao instrumento convocatório e da isonomia, visto que em procedimento
anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento mencionado acima no
procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE 9/2021-017 PMI, cujo o
objeto na oportunidade era aquisição de EPI`S (equipamentos de proteção
individual) para atender a demanda da secretaria municipal de infraestrutura,
secretaria municipal de saúde e demais unidades vinculadas, desse modo
solicitamos que a comissão de licitação representada pela Sra. Pregoeira, atue de
forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao Ministério Público.
As certidões Simplificada da Junta Comercial do Estado e específica da Junta
Comercial do Estado, estão em desconformidade com os itens 9.10.2 e 9.10.3 por
restarem vencidas, bem como o documento a que se refere o item 9.9.1. CNPJ -
Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, emitido em
29/11/2019, restando vencida, ademais, solicitamos que seja efetuada diligências
com base no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, visto que os preços
praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de
habilitação, além de não atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item
9.10.11, A) do instrumento convocatório.
Em referencia a proposta,não atende o prazo de validade,do requisitos do item 6.5

Indeferido

Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada

0019 - Reposição de capacitor 24.000 btus

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento
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19.104.617/0001-85 -
CARDOSO E AGUIAR
COMERCIO E SERVICOS
LTDA

02/07/2021 - 13:17:52 Manifesto intenção de recurso em face da empresa: BIOCLEAN SERVIÇOS E
CONSTRUÇÃO EIRELI, CNPJ: 83.339.556/0001-34, pelo fato dessa não ter
anexado à Prova de regularidade junto ao setor de Tributo Municipal de Itupiranga
(Certidão Negativa), conforme item 9.9.7, o documento a que faz referência o item
9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro cadastral junto ao sistema de
cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da emissão do
certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos, após análise
da comissão, pela inabilitação dessa licitante em observância aos princípios da
vinculação ao instrumento convocatório e da isonomia, visto que em procedimento
anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento mencionado acima no
procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE 9/2021-017 PMI, cujo o
objeto na oportunidade era aquisição de EPI`S (equipamentos de proteção
individual) para atender a demanda da secretaria municipal de infraestrutura,
secretaria municipal de saúde e demais unidades vinculadas, desse modo
solicitamos que a comissão de licitação representada pela Sra. Pregoeira, atue de
forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao Ministério Público.
As certidões Simplificada da Junta Comercial do Estado e específica da Junta
Comercial do Estado, estão em desconformidade com os itens 9.10.2 e 9.10.3 por
restarem vencidas, bem como o documento a que se refere o item 9.9.1. CNPJ -
Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, emitido em
29/11/2019, restando vencida, ademais, solicitamos que seja efetuada diligências
com base no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, visto que os preços
praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de
habilitação, além de não atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item
9.10.11, A) do instrumento convocatório.
Em referencia a proposta,não atende o prazo de validade,do requisitos do item 6.5

Indeferido

Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada

0020 - Reposição de capacitor 30.000 btus

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

19.104.617/0001-85 -
CARDOSO E AGUIAR
COMERCIO E SERVICOS
LTDA

02/07/2021 - 13:18:06 Manifesto intenção de recurso em face da empresa: BIOCLEAN SERVIÇOS E
CONSTRUÇÃO EIRELI, CNPJ: 83.339.556/0001-34, pelo fato dessa não ter
anexado à Prova de regularidade junto ao setor de Tributo Municipal de Itupiranga
(Certidão Negativa), conforme item 9.9.7, o documento a que faz referência o item
9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro cadastral junto ao sistema de
cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da emissão do
certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos, após análise
da comissão, pela inabilitação dessa licitante em observância aos princípios da
vinculação ao instrumento convocatório e da isonomia, visto que em procedimento
anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento mencionado acima no
procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE 9/2021-017 PMI, cujo o
objeto na oportunidade era aquisição de EPI`S (equipamentos de proteção
individual) para atender a demanda da secretaria municipal de infraestrutura,
secretaria municipal de saúde e demais unidades vinculadas, desse modo
solicitamos que a comissão de licitação representada pela Sra. Pregoeira, atue de
forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao Ministério Público.
As certidões Simplificada da Junta Comercial do Estado e específica da Junta
Comercial do Estado, estão em desconformidade com os itens 9.10.2 e 9.10.3 por
restarem vencidas, bem como o documento a que se refere o item 9.9.1. CNPJ -
Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, emitido em
29/11/2019, restando vencida, ademais, solicitamos que seja efetuada diligências
com base no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, visto que os preços
praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de
habilitação, além de não atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item
9.10.11, A) do instrumento convocatório.
Em referencia a proposta,não atende o prazo de validade,do requisitos do item 6.5

Indeferido

Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada

0021 - Reposição de capacitor 36.000 btus

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

19.104.617/0001-85 -
CARDOSO E AGUIAR
COMERCIO E SERVICOS
LTDA

02/07/2021 - 10:33:27 Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME
(AR ELETRICA ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-
08, pelo fato de essa não ter anexado junto à habilitação o documento a que faz
referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro cadastral
junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da
emissão do certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos,
após análise da comissão, pela inabilitação dessa licitante em observância aos
princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da isonomia, visto que em
procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE
9/2021-017 PMI, cujo o objeto na oportunidade era aquisição de EPI`S
(equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da secretaria
municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e demais unidades
vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao
Ministério Público . Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base
no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, visto que os preços
praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de
habilitação, além de não atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item
9.10.11, A) do instrumento convocatório.

Indeferido

Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada
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0022 - Reposição de capacitor 48.000 btus

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

19.104.617/0001-85 -
CARDOSO E AGUIAR
COMERCIO E SERVICOS
LTDA

02/07/2021 - 10:33:45 Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME
(AR ELETRICA ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-
08, pelo fato de essa não ter anexado junto à habilitação o documento a que faz
referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro cadastral
junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da
emissão do certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos,
após análise da comissão, pela inabilitação dessa licitante em observância aos
princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da isonomia, visto que em
procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE
9/2021-017 PMI, cujo o objeto na oportunidade era aquisição de EPI`S
(equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da secretaria
municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e demais unidades
vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao
Ministério Público . Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base
no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, visto que os preços
praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de
habilitação, além de não atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item
9.10.11, A) do instrumento convocatório.

Indeferido

Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada

0023 - Reposição de compressor 220v 9.000 btus

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

19.104.617/0001-85 -
CARDOSO E AGUIAR
COMERCIO E SERVICOS
LTDA

02/07/2021 - 10:34:23 Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME
(AR ELETRICA ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-
08, pelo fato de essa não ter anexado junto à habilitação o documento a que faz
referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro cadastral
junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da
emissão do certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos,
após análise da comissão, pela inabilitação dessa licitante em observância aos
princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da isonomia, visto que em
procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE
9/2021-017 PMI, cujo o objeto na oportunidade era aquisição de EPI`S
(equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da secretaria
municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e demais unidades
vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao
Ministério Público . Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base
no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, visto que os preços
praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de
habilitação, além de não atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item
9.10.11, A) do instrumento convocatório.

Indeferido

Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada

0024 - Reposição de compressor 220v 12.000 btus

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

19.104.617/0001-85 -
CARDOSO E AGUIAR
COMERCIO E SERVICOS
LTDA

02/07/2021 - 10:34:36 Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME
(AR ELETRICA ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-
08, pelo fato de essa não ter anexado junto à habilitação o documento a que faz
referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro cadastral
junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da
emissão do certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos,
após análise da comissão, pela inabilitação dessa licitante em observância aos
princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da isonomia, visto que em
procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE
9/2021-017 PMI, cujo o objeto na oportunidade era aquisição de EPI`S
(equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da secretaria
municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e demais unidades
vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao
Ministério Público . Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base
no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, visto que os preços
praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de
habilitação, além de não atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item
9.10.11, A) do instrumento convocatório.

Indeferido

Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada
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0025 - Reposição de compressor 220v 18.000 btus

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

19.104.617/0001-85 -
CARDOSO E AGUIAR
COMERCIO E SERVICOS
LTDA

02/07/2021 - 10:34:43 Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME
(AR ELETRICA ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-
08, pelo fato de essa não ter anexado junto à habilitação o documento a que faz
referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro cadastral
junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da
emissão do certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos,
após análise da comissão, pela inabilitação dessa licitante em observância aos
princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da isonomia, visto que em
procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE
9/2021-017 PMI, cujo o objeto na oportunidade era aquisição de EPI`S
(equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da secretaria
municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e demais unidades
vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao
Ministério Público . Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base
no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, visto que os preços
praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de
habilitação, além de não atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item
9.10.11, A) do instrumento convocatório.

Indeferido

Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada

0026 - Reposição de compressor 220v 24.000 btus

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

19.104.617/0001-85 -
CARDOSO E AGUIAR
COMERCIO E SERVICOS
LTDA

02/07/2021 - 10:35:18 Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME
(AR ELETRICA ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-
08, pelo fato de essa não ter anexado junto à habilitação o documento a que faz
referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro cadastral
junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da
emissão do certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos,
após análise da comissão, pela inabilitação dessa licitante em observância aos
princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da isonomia, visto que em
procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE
9/2021-017 PMI, cujo o objeto na oportunidade era aquisição de EPI`S
(equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da secretaria
municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e demais unidades
vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao
Ministério Público . Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base
no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, visto que os preços
praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de
habilitação, além de não atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item
9.10.11, A) do instrumento convocatório.

Indeferido

Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada

0027 - Reposição de compressor 220v 30.000 btus

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

19.104.617/0001-85 -
CARDOSO E AGUIAR
COMERCIO E SERVICOS
LTDA

02/07/2021 - 10:35:26 Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME
(AR ELETRICA ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-
08, pelo fato de essa não ter anexado junto à habilitação o documento a que faz
referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro cadastral
junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da
emissão do certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos,
após análise da comissão, pela inabilitação dessa licitante em observância aos
princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da isonomia, visto que em
procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE
9/2021-017 PMI, cujo o objeto na oportunidade era aquisição de EPI`S
(equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da secretaria
municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e demais unidades
vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao
Ministério Público . Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base
no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, visto que os preços
praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de
habilitação, além de não atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item
9.10.11, A) do instrumento convocatório.

Indeferido

Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada
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0028 - Reposição de compressor 220v 36.000 btus

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

19.104.617/0001-85 -
CARDOSO E AGUIAR
COMERCIO E SERVICOS
LTDA

02/07/2021 - 10:35:38 Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME
(AR ELETRICA ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-
08, pelo fato de essa não ter anexado junto à habilitação o documento a que faz
referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro cadastral
junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da
emissão do certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos,
após análise da comissão, pela inabilitação dessa licitante em observância aos
princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da isonomia, visto que em
procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE
9/2021-017 PMI, cujo o objeto na oportunidade era aquisição de EPI`S
(equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da secretaria
municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e demais unidades
vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao
Ministério Público . Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base
no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, visto que os preços
praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de
habilitação, além de não atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item
9.10.11, A) do instrumento convocatório.

Indeferido

Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada

0029 - Reposição de compressor 220v 48.000 btus

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

19.104.617/0001-85 -
CARDOSO E AGUIAR
COMERCIO E SERVICOS
LTDA

02/07/2021 - 10:35:45 Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME
(AR ELETRICA ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-
08, pelo fato de essa não ter anexado junto à habilitação o documento a que faz
referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro cadastral
junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da
emissão do certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos,
após análise da comissão, pela inabilitação dessa licitante em observância aos
princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da isonomia, visto que em
procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE
9/2021-017 PMI, cujo o objeto na oportunidade era aquisição de EPI`S
(equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da secretaria
municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e demais unidades
vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao
Ministério Público . Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base
no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, visto que os preços
praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de
habilitação, além de não atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item
9.10.11, A) do instrumento convocatório.

Indeferido

Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada

0030 - Reposição de contadora 18.000 btus

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

19.104.617/0001-85 -
CARDOSO E AGUIAR
COMERCIO E SERVICOS
LTDA

02/07/2021 - 10:35:51 Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME
(AR ELETRICA ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-
08, pelo fato de essa não ter anexado junto à habilitação o documento a que faz
referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro cadastral
junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da
emissão do certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos,
após análise da comissão, pela inabilitação dessa licitante em observância aos
princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da isonomia, visto que em
procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE
9/2021-017 PMI, cujo o objeto na oportunidade era aquisição de EPI`S
(equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da secretaria
municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e demais unidades
vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao
Ministério Público . Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base
no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, visto que os preços
praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de
habilitação, além de não atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item
9.10.11, A) do instrumento convocatório.

Indeferido

Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada
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0031 - Reposição de contadora 22.000 btus

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

19.104.617/0001-85 -
CARDOSO E AGUIAR
COMERCIO E SERVICOS
LTDA

02/07/2021 - 10:36:01 Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME
(AR ELETRICA ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-
08, pelo fato de essa não ter anexado junto à habilitação o documento a que faz
referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro cadastral
junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da
emissão do certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos,
após análise da comissão, pela inabilitação dessa licitante em observância aos
princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da isonomia, visto que em
procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE
9/2021-017 PMI, cujo o objeto na oportunidade era aquisição de EPI`S
(equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da secretaria
municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e demais unidades
vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao
Ministério Público . Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base
no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, visto que os preços
praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de
habilitação, além de não atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item
9.10.11, A) do instrumento convocatório.

Indeferido

Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada

0032 - Reposição de contadora 24.000 btus

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

19.104.617/0001-85 -
CARDOSO E AGUIAR
COMERCIO E SERVICOS
LTDA

02/07/2021 - 10:36:18 Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME
(AR ELETRICA ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-
08, pelo fato de essa não ter anexado junto à habilitação o documento a que faz
referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro cadastral
junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da
emissão do certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos,
após análise da comissão, pela inabilitação dessa licitante em observância aos
princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da isonomia, visto que em
procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE
9/2021-017 PMI, cujo o objeto na oportunidade era aquisição de EPI`S
(equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da secretaria
municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e demais unidades
vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao
Ministério Público . Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base
no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, visto que os preços
praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de
habilitação, além de não atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item
9.10.11, A) do instrumento convocatório.

Indeferido

Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada

0033 - Reposição de contadora 28.000 btus

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

19.104.617/0001-85 -
CARDOSO E AGUIAR
COMERCIO E SERVICOS
LTDA

02/07/2021 - 10:36:25 Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME
(AR ELETRICA ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-
08, pelo fato de essa não ter anexado junto à habilitação o documento a que faz
referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro cadastral
junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da
emissão do certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos,
após análise da comissão, pela inabilitação dessa licitante em observância aos
princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da isonomia, visto que em
procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE
9/2021-017 PMI, cujo o objeto na oportunidade era aquisição de EPI`S
(equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da secretaria
municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e demais unidades
vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao
Ministério Público . Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base
no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, visto que os preços
praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de
habilitação, além de não atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item
9.10.11, A) do instrumento convocatório.

Indeferido

Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada



Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 23/08/2021 às 11:27:58.
Página 103 de 327

0034 - Reposição de contadora 30.000 btus

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

19.104.617/0001-85 -
CARDOSO E AGUIAR
COMERCIO E SERVICOS
LTDA

02/07/2021 - 10:36:37 Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME
(AR ELETRICA ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-
08, pelo fato de essa não ter anexado junto à habilitação o documento a que faz
referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro cadastral
junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da
emissão do certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos,
após análise da comissão, pela inabilitação dessa licitante em observância aos
princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da isonomia, visto que em
procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE
9/2021-017 PMI, cujo o objeto na oportunidade era aquisição de EPI`S
(equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da secretaria
municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e demais unidades
vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao
Ministério Público . Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base
no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, visto que os preços
praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de
habilitação, além de não atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item
9.10.11, A) do instrumento convocatório.

Indeferido

Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada

0035 - Reposição de contadora 48.000 btus

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

19.104.617/0001-85 -
CARDOSO E AGUIAR
COMERCIO E SERVICOS
LTDA

02/07/2021 - 10:36:49 Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME
(AR ELETRICA ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-
08, pelo fato de essa não ter anexado junto à habilitação o documento a que faz
referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro cadastral
junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da
emissão do certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos,
após análise da comissão, pela inabilitação dessa licitante em observância aos
princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da isonomia, visto que em
procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE
9/2021-017 PMI, cujo o objeto na oportunidade era aquisição de EPI`S
(equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da secretaria
municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e demais unidades
vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao
Ministério Público . Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base
no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, visto que os preços
praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de
habilitação, além de não atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item
9.10.11, A) do instrumento convocatório.

Indeferido

Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada

0036 - Reposição de placa de comando 7.000 btus

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

19.104.617/0001-85 -
CARDOSO E AGUIAR
COMERCIO E SERVICOS
LTDA

02/07/2021 - 10:36:56 Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME
(AR ELETRICA ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-
08, pelo fato de essa não ter anexado junto à habilitação o documento a que faz
referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro cadastral
junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da
emissão do certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos,
após análise da comissão, pela inabilitação dessa licitante em observância aos
princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da isonomia, visto que em
procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE
9/2021-017 PMI, cujo o objeto na oportunidade era aquisição de EPI`S
(equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da secretaria
municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e demais unidades
vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao
Ministério Público . Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base
no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, visto que os preços
praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de
habilitação, além de não atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item
9.10.11, A) do instrumento convocatório.

Indeferido

Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada
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0037 - Reposição de placa de comando 9.000 btus

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

19.104.617/0001-85 -
CARDOSO E AGUIAR
COMERCIO E SERVICOS
LTDA

02/07/2021 - 10:37:05 Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME
(AR ELETRICA ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-
08, pelo fato de essa não ter anexado junto à habilitação o documento a que faz
referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro cadastral
junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da
emissão do certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos,
após análise da comissão, pela inabilitação dessa licitante em observância aos
princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da isonomia, visto que em
procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE
9/2021-017 PMI, cujo o objeto na oportunidade era aquisição de EPI`S
(equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da secretaria
municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e demais unidades
vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao
Ministério Público . Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base
no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, visto que os preços
praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de
habilitação, além de não atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item
9.10.11, A) do instrumento convocatório.

Indeferido

Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada

0038 - Reposição de placa de comando 12.000 btus

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

19.104.617/0001-85 -
CARDOSO E AGUIAR
COMERCIO E SERVICOS
LTDA

02/07/2021 - 10:37:13 Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME
(AR ELETRICA ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-
08, pelo fato de essa não ter anexado junto à habilitação o documento a que faz
referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro cadastral
junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da
emissão do certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos,
após análise da comissão, pela inabilitação dessa licitante em observância aos
princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da isonomia, visto que em
procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE
9/2021-017 PMI, cujo o objeto na oportunidade era aquisição de EPI`S
(equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da secretaria
municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e demais unidades
vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao
Ministério Público . Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base
no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, visto que os preços
praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de
habilitação, além de não atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item
9.10.11, A) do instrumento convocatório.

Indeferido

Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada

0039 - Reposição de placa de comando 18.000 btus

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

19.104.617/0001-85 -
CARDOSO E AGUIAR
COMERCIO E SERVICOS
LTDA

02/07/2021 - 10:37:18 Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME
(AR ELETRICA ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-
08, pelo fato de essa não ter anexado junto à habilitação o documento a que faz
referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro cadastral
junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da
emissão do certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos,
após análise da comissão, pela inabilitação dessa licitante em observância aos
princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da isonomia, visto que em
procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE
9/2021-017 PMI, cujo o objeto na oportunidade era aquisição de EPI`S
(equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da secretaria
municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e demais unidades
vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao
Ministério Público . Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base
no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, visto que os preços
praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de
habilitação, além de não atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item
9.10.11, A) do instrumento convocatório.

Indeferido

Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada
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0040 - Reposição de placa de comando 24.000 btus

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

19.104.617/0001-85 -
CARDOSO E AGUIAR
COMERCIO E SERVICOS
LTDA

02/07/2021 - 10:37:24 Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME
(AR ELETRICA ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-
08, pelo fato de essa não ter anexado junto à habilitação o documento a que faz
referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro cadastral
junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da
emissão do certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos,
após análise da comissão, pela inabilitação dessa licitante em observância aos
princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da isonomia, visto que em
procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE
9/2021-017 PMI, cujo o objeto na oportunidade era aquisição de EPI`S
(equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da secretaria
municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e demais unidades
vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao
Ministério Público . Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base
no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, visto que os preços
praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de
habilitação, além de não atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item
9.10.11, A) do instrumento convocatório.

Indeferido

Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada

0041 - Reposição de placa de comando 30.000 btus

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

19.104.617/0001-85 -
CARDOSO E AGUIAR
COMERCIO E SERVICOS
LTDA

02/07/2021 - 10:37:38 Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME
(AR ELETRICA ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-
08, pelo fato de essa não ter anexado junto à habilitação o documento a que faz
referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro cadastral
junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da
emissão do certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos,
após análise da comissão, pela inabilitação dessa licitante em observância aos
princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da isonomia, visto que em
procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE
9/2021-017 PMI, cujo o objeto na oportunidade era aquisição de EPI`S
(equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da secretaria
municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e demais unidades
vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao
Ministério Público . Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base
no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, visto que os preços
praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de
habilitação, além de não atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item
9.10.11, A) do instrumento convocatório.

Indeferido

Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada

0042 - Reposição de placa de comando 36.000 btus

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

19.104.617/0001-85 -
CARDOSO E AGUIAR
COMERCIO E SERVICOS
LTDA

02/07/2021 - 10:37:44 Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME
(AR ELETRICA ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-
08, pelo fato de essa não ter anexado junto à habilitação o documento a que faz
referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro cadastral
junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da
emissão do certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos,
após análise da comissão, pela inabilitação dessa licitante em observância aos
princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da isonomia, visto que em
procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE
9/2021-017 PMI, cujo o objeto na oportunidade era aquisição de EPI`S
(equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da secretaria
municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e demais unidades
vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao
Ministério Público . Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base
no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, visto que os preços
praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de
habilitação, além de não atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item
9.10.11, A) do instrumento convocatório.

Indeferido

Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada
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0043 - Reposição de placa de comando 48.000 btus

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

19.104.617/0001-85 -
CARDOSO E AGUIAR
COMERCIO E SERVICOS
LTDA

02/07/2021 - 10:37:51 Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME
(AR ELETRICA ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-
08, pelo fato de essa não ter anexado junto à habilitação o documento a que faz
referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro cadastral
junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da
emissão do certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos,
após análise da comissão, pela inabilitação dessa licitante em observância aos
princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da isonomia, visto que em
procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE
9/2021-017 PMI, cujo o objeto na oportunidade era aquisição de EPI`S
(equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da secretaria
municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e demais unidades
vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao
Ministério Público . Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base
no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, visto que os preços
praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de
habilitação, além de não atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item
9.10.11, A) do instrumento convocatório.

Indeferido

Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada

0044 - Reposição de placa de display 9.000 btus

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

19.104.617/0001-85 -
CARDOSO E AGUIAR
COMERCIO E SERVICOS
LTDA

02/07/2021 - 10:38:00 Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME
(AR ELETRICA ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-
08, pelo fato de essa não ter anexado junto à habilitação o documento a que faz
referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro cadastral
junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da
emissão do certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos,
após análise da comissão, pela inabilitação dessa licitante em observância aos
princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da isonomia, visto que em
procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE
9/2021-017 PMI, cujo o objeto na oportunidade era aquisição de EPI`S
(equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da secretaria
municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e demais unidades
vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao
Ministério Público . Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base
no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, visto que os preços
praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de
habilitação, além de não atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item
9.10.11, A) do instrumento convocatório.

Indeferido

Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada

0045 - Reposição de placa de display 12.000 btus

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

19.104.617/0001-85 -
CARDOSO E AGUIAR
COMERCIO E SERVICOS
LTDA

02/07/2021 - 10:38:10 Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME
(AR ELETRICA ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-
08, pelo fato de essa não ter anexado junto à habilitação o documento a que faz
referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro cadastral
junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da
emissão do certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos,
após análise da comissão, pela inabilitação dessa licitante em observância aos
princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da isonomia, visto que em
procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE
9/2021-017 PMI, cujo o objeto na oportunidade era aquisição de EPI`S
(equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da secretaria
municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e demais unidades
vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao
Ministério Público . Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base
no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, visto que os preços
praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de
habilitação, além de não atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item
9.10.11, A) do instrumento convocatório.

Indeferido

Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada
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0046 - Reposição de placa de display 18.000 btus

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

19.104.617/0001-85 -
CARDOSO E AGUIAR
COMERCIO E SERVICOS
LTDA

02/07/2021 - 10:38:23 Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME
(AR ELETRICA ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-
08, pelo fato de essa não ter anexado junto à habilitação o documento a que faz
referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro cadastral
junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da
emissão do certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos,
após análise da comissão, pela inabilitação dessa licitante em observância aos
princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da isonomia, visto que em
procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE
9/2021-017 PMI, cujo o objeto na oportunidade era aquisição de EPI`S
(equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da secretaria
municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e demais unidades
vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao
Ministério Público . Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base
no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, visto que os preços
praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de
habilitação, além de não atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item
9.10.11, A) do instrumento convocatório.

Indeferido

Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada

0047 - Reposição de placa de display 24.000 btus

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

19.104.617/0001-85 -
CARDOSO E AGUIAR
COMERCIO E SERVICOS
LTDA

02/07/2021 - 10:38:32 Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME
(AR ELETRICA ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-
08, pelo fato de essa não ter anexado junto à habilitação o documento a que faz
referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro cadastral
junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da
emissão do certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos,
após análise da comissão, pela inabilitação dessa licitante em observância aos
princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da isonomia, visto que em
procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE
9/2021-017 PMI, cujo o objeto na oportunidade era aquisição de EPI`S
(equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da secretaria
municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e demais unidades
vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao
Ministério Público . Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base
no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, visto que os preços
praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de
habilitação, além de não atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item
9.10.11, A) do instrumento convocatório.

Indeferido

Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada

0048 - Reposição de placa de display 30.000 btus

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

19.104.617/0001-85 -
CARDOSO E AGUIAR
COMERCIO E SERVICOS
LTDA

02/07/2021 - 10:38:39 Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME
(AR ELETRICA ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-
08, pelo fato de essa não ter anexado junto à habilitação o documento a que faz
referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro cadastral
junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da
emissão do certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos,
após análise da comissão, pela inabilitação dessa licitante em observância aos
princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da isonomia, visto que em
procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE
9/2021-017 PMI, cujo o objeto na oportunidade era aquisição de EPI`S
(equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da secretaria
municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e demais unidades
vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao
Ministério Público . Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base
no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, visto que os preços
praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de
habilitação, além de não atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item
9.10.11, A) do instrumento convocatório.

Indeferido

Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada
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0049 - Reposição de placa de display 36.000 btus

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

19.104.617/0001-85 -
CARDOSO E AGUIAR
COMERCIO E SERVICOS
LTDA

02/07/2021 - 10:38:46 Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME
(AR ELETRICA ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-
08, pelo fato de essa não ter anexado junto à habilitação o documento a que faz
referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro cadastral
junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da
emissão do certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos,
após análise da comissão, pela inabilitação dessa licitante em observância aos
princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da isonomia, visto que em
procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE
9/2021-017 PMI, cujo o objeto na oportunidade era aquisição de EPI`S
(equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da secretaria
municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e demais unidades
vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao
Ministério Público . Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base
no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, visto que os preços
praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de
habilitação, além de não atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item
9.10.11, A) do instrumento convocatório.

Indeferido

Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada

0050 - Reposição de placa de display 48.000 btus

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

19.104.617/0001-85 -
CARDOSO E AGUIAR
COMERCIO E SERVICOS
LTDA

02/07/2021 - 10:38:52 Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME
(AR ELETRICA ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-
08, pelo fato de essa não ter anexado junto à habilitação o documento a que faz
referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro cadastral
junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da
emissão do certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos,
após análise da comissão, pela inabilitação dessa licitante em observância aos
princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da isonomia, visto que em
procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE
9/2021-017 PMI, cujo o objeto na oportunidade era aquisição de EPI`S
(equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da secretaria
municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e demais unidades
vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao
Ministério Público . Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base
no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, visto que os preços
praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de
habilitação, além de não atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item
9.10.11, A) do instrumento convocatório.

Indeferido

Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada

0051 - Reposição de protetor térmico 9.000 btus

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

19.104.617/0001-85 -
CARDOSO E AGUIAR
COMERCIO E SERVICOS
LTDA

02/07/2021 - 10:39:20 Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME
(AR ELETRICA ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-
08, pelo fato de essa não ter anexado junto à habilitação o documento a que faz
referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro cadastral
junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da
emissão do certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos,
após análise da comissão, pela inabilitação dessa licitante em observância aos
princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da isonomia, visto que em
procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE
9/2021-017 PMI, cujo o objeto na oportunidade era aquisição de EPI`S
(equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da secretaria
municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e demais unidades
vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao
Ministério Público . Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base
no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, visto que os preços
praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de
habilitação, além de não atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item
9.10.11, A) do instrumento convocatório.

Indeferido

Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada



Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 23/08/2021 às 11:27:58.
Página 109 de 327

0052 - Reposição de protetor térmico 12.000 btus

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

19.104.617/0001-85 -
CARDOSO E AGUIAR
COMERCIO E SERVICOS
LTDA

02/07/2021 - 13:18:18 Manifesto intenção de recurso em face da empresa: BIOCLEAN SERVIÇOS E
CONSTRUÇÃO EIRELI, CNPJ: 83.339.556/0001-34, pelo fato dessa não ter
anexado à Prova de regularidade junto ao setor de Tributo Municipal de Itupiranga
(Certidão Negativa), conforme item 9.9.7, o documento a que faz referência o item
9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro cadastral junto ao sistema de
cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da emissão do
certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos, após análise
da comissão, pela inabilitação dessa licitante em observância aos princípios da
vinculação ao instrumento convocatório e da isonomia, visto que em procedimento
anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento mencionado acima no
procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE 9/2021-017 PMI, cujo o
objeto na oportunidade era aquisição de EPI`S (equipamentos de proteção
individual) para atender a demanda da secretaria municipal de infraestrutura,
secretaria municipal de saúde e demais unidades vinculadas, desse modo
solicitamos que a comissão de licitação representada pela Sra. Pregoeira, atue de
forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao Ministério Público.
As certidões Simplificada da Junta Comercial do Estado e específica da Junta
Comercial do Estado, estão em desconformidade com os itens 9.10.2 e 9.10.3 por
restarem vencidas, bem como o documento a que se refere o item 9.9.1. CNPJ -
Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, emitido em
29/11/2019, restando vencida, ademais, solicitamos que seja efetuada diligências
com base no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, visto que os preços
praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de
habilitação, além de não atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item
9.10.11, A) do instrumento convocatório.
Em referencia a proposta,não atende o prazo de validade,do requisitos do item 6.5

Indeferido

Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada

0053 - Reposição de protetor térmico 18.000 btus

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

19.104.617/0001-85 -
CARDOSO E AGUIAR
COMERCIO E SERVICOS
LTDA

02/07/2021 - 10:39:32 Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME
(AR ELETRICA ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-
08, pelo fato de essa não ter anexado junto à habilitação o documento a que faz
referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro cadastral
junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da
emissão do certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos,
após análise da comissão, pela inabilitação dessa licitante em observância aos
princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da isonomia, visto que em
procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE
9/2021-017 PMI, cujo o objeto na oportunidade era aquisição de EPI`S
(equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da secretaria
municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e demais unidades
vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao
Ministério Público . Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base
no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, visto que os preços
praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de
habilitação, além de não atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item
9.10.11, A) do instrumento convocatório.

Indeferido

Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada

0054 - Reposição de protetor térmico 24.000 btus

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento
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19.104.617/0001-85 -
CARDOSO E AGUIAR
COMERCIO E SERVICOS
LTDA

02/07/2021 - 10:39:42 Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME
(AR ELETRICA ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-
08, pelo fato de essa não ter anexado junto à habilitação o documento a que faz
referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro cadastral
junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da
emissão do certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos,
após análise da comissão, pela inabilitação dessa licitante em observância aos
princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da isonomia, visto que em
procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE
9/2021-017 PMI, cujo o objeto na oportunidade era aquisição de EPI`S
(equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da secretaria
municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e demais unidades
vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao
Ministério Público . Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base
no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, visto que os preços
praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de
habilitação, além de não atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item
9.10.11, A) do instrumento convocatório.

Indeferido

Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada

0055 - Reposição de protetor térmico 30.000 btus

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

19.104.617/0001-85 -
CARDOSO E AGUIAR
COMERCIO E SERVICOS
LTDA

02/07/2021 - 10:39:53 Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME
(AR ELETRICA ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-
08, pelo fato de essa não ter anexado junto à habilitação o documento a que faz
referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro cadastral
junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da
emissão do certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos,
após análise da comissão, pela inabilitação dessa licitante em observância aos
princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da isonomia, visto que em
procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE
9/2021-017 PMI, cujo o objeto na oportunidade era aquisição de EPI`S
(equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da secretaria
municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e demais unidades
vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao
Ministério Público . Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base
no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, visto que os preços
praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de
habilitação, além de não atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item
9.10.11, A) do instrumento convocatório.

Indeferido

Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada

0056 - Reposição de protetor térmico 36.000 btus

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

19.104.617/0001-85 -
CARDOSO E AGUIAR
COMERCIO E SERVICOS
LTDA

02/07/2021 - 10:39:59 Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME
(AR ELETRICA ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-
08, pelo fato de essa não ter anexado junto à habilitação o documento a que faz
referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro cadastral
junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da
emissão do certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos,
após análise da comissão, pela inabilitação dessa licitante em observância aos
princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da isonomia, visto que em
procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE
9/2021-017 PMI, cujo o objeto na oportunidade era aquisição de EPI`S
(equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da secretaria
municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e demais unidades
vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao
Ministério Público . Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base
no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, visto que os preços
praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de
habilitação, além de não atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item
9.10.11, A) do instrumento convocatório.

Indeferido

Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada

0057 - Reposição de protetor térmico 48.000 btus

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento
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19.104.617/0001-85 -
CARDOSO E AGUIAR
COMERCIO E SERVICOS
LTDA

02/07/2021 - 10:40:06 Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME
(AR ELETRICA ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-
08, pelo fato de essa não ter anexado junto à habilitação o documento a que faz
referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro cadastral
junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da
emissão do certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos,
após análise da comissão, pela inabilitação dessa licitante em observância aos
princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da isonomia, visto que em
procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE
9/2021-017 PMI, cujo o objeto na oportunidade era aquisição de EPI`S
(equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da secretaria
municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e demais unidades
vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao
Ministério Público . Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base
no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, visto que os preços
praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de
habilitação, além de não atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item
9.10.11, A) do instrumento convocatório.

Indeferido

Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada

0058 - Reposição de ventilador do evaporador e condensador 9.000 btus

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

19.104.617/0001-85 -
CARDOSO E AGUIAR
COMERCIO E SERVICOS
LTDA

02/07/2021 - 10:40:19 Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME
(AR ELETRICA ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-
08, pelo fato de essa não ter anexado junto à habilitação o documento a que faz
referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro cadastral
junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da
emissão do certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos,
após análise da comissão, pela inabilitação dessa licitante em observância aos
princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da isonomia, visto que em
procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE
9/2021-017 PMI, cujo o objeto na oportunidade era aquisição de EPI`S
(equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da secretaria
municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e demais unidades
vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao
Ministério Público . Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base
no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, visto que os preços
praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de
habilitação, além de não atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item
9.10.11, A) do instrumento convocatório.

Indeferido

Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada

0059 - Reposição de ventilador do evaporador e condensador 12.000 btus

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

19.104.617/0001-85 -
CARDOSO E AGUIAR
COMERCIO E SERVICOS
LTDA

02/07/2021 - 10:40:25 Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME
(AR ELETRICA ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-
08, pelo fato de essa não ter anexado junto à habilitação o documento a que faz
referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro cadastral
junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da
emissão do certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos,
após análise da comissão, pela inabilitação dessa licitante em observância aos
princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da isonomia, visto que em
procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE
9/2021-017 PMI, cujo o objeto na oportunidade era aquisição de EPI`S
(equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da secretaria
municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e demais unidades
vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao
Ministério Público . Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base
no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, visto que os preços
praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de
habilitação, além de não atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item
9.10.11, A) do instrumento convocatório.

Indeferido

Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada

0060 - Reposição de ventilador do evaporador e condensador 18.000 btus

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento
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19.104.617/0001-85 -
CARDOSO E AGUIAR
COMERCIO E SERVICOS
LTDA

02/07/2021 - 10:40:31 Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME
(AR ELETRICA ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-
08, pelo fato de essa não ter anexado junto à habilitação o documento a que faz
referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro cadastral
junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da
emissão do certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos,
após análise da comissão, pela inabilitação dessa licitante em observância aos
princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da isonomia, visto que em
procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE
9/2021-017 PMI, cujo o objeto na oportunidade era aquisição de EPI`S
(equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da secretaria
municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e demais unidades
vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao
Ministério Público . Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base
no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, visto que os preços
praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de
habilitação, além de não atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item
9.10.11, A) do instrumento convocatório.

Indeferido

Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada

0061 - Reposição de ventilador de evaporador e condensador 24.000 btus

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

19.104.617/0001-85 -
CARDOSO E AGUIAR
COMERCIO E SERVICOS
LTDA

02/07/2021 - 10:40:47 Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME
(AR ELETRICA ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-
08, pelo fato de essa não ter anexado junto à habilitação o documento a que faz
referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro cadastral
junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da
emissão do certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos,
após análise da comissão, pela inabilitação dessa licitante em observância aos
princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da isonomia, visto que em
procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE
9/2021-017 PMI, cujo o objeto na oportunidade era aquisição de EPI`S
(equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da secretaria
municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e demais unidades
vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao
Ministério Público . Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base
no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, visto que os preços
praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de
habilitação, além de não atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item
9.10.11, A) do instrumento convocatório.

Indeferido

Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada

0062 - Reposição de ventilador de evaporador e condensador 30.000 btus

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

19.104.617/0001-85 -
CARDOSO E AGUIAR
COMERCIO E SERVICOS
LTDA

02/07/2021 - 10:40:59 Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME
(AR ELETRICA ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-
08, pelo fato de essa não ter anexado junto à habilitação o documento a que faz
referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro cadastral
junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da
emissão do certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos,
após análise da comissão, pela inabilitação dessa licitante em observância aos
princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da isonomia, visto que em
procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE
9/2021-017 PMI, cujo o objeto na oportunidade era aquisição de EPI`S
(equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da secretaria
municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e demais unidades
vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao
Ministério Público . Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base
no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, visto que os preços
praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de
habilitação, além de não atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item
9.10.11, A) do instrumento convocatório.

Indeferido

Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada

0063 - Reposição de ventilador de evaporador e condensador 36.000 btus

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento
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19.104.617/0001-85 -
CARDOSO E AGUIAR
COMERCIO E SERVICOS
LTDA

02/07/2021 - 10:41:07 Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME
(AR ELETRICA ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-
08, pelo fato de essa não ter anexado junto à habilitação o documento a que faz
referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro cadastral
junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da
emissão do certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos,
após análise da comissão, pela inabilitação dessa licitante em observância aos
princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da isonomia, visto que em
procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE
9/2021-017 PMI, cujo o objeto na oportunidade era aquisição de EPI`S
(equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da secretaria
municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e demais unidades
vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao
Ministério Público . Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base
no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, visto que os preços
praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de
habilitação, além de não atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item
9.10.11, A) do instrumento convocatório.

Indeferido

Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada

0064 - Reposição de ventilador do evaporador e condensador 48.000 btus

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

19.104.617/0001-85 -
CARDOSO E AGUIAR
COMERCIO E SERVICOS
LTDA

02/07/2021 - 10:41:22 Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME
(AR ELETRICA ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-
08, pelo fato de essa não ter anexado junto à habilitação o documento a que faz
referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro cadastral
junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da
emissão do certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos,
após análise da comissão, pela inabilitação dessa licitante em observância aos
princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da isonomia, visto que em
procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE
9/2021-017 PMI, cujo o objeto na oportunidade era aquisição de EPI`S
(equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da secretaria
municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e demais unidades
vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao
Ministério Público . Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base
no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, visto que os preços
praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de
habilitação, além de não atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item
9.10.11, A) do instrumento convocatório.

Indeferido

Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada

0065 - Reposição de sensor de desgelo para Split

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

19.104.617/0001-85 -
CARDOSO E AGUIAR
COMERCIO E SERVICOS
LTDA

02/07/2021 - 10:41:33 Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME
(AR ELETRICA ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-
08, pelo fato de essa não ter anexado junto à habilitação o documento a que faz
referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro cadastral
junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da
emissão do certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos,
após análise da comissão, pela inabilitação dessa licitante em observância aos
princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da isonomia, visto que em
procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE
9/2021-017 PMI, cujo o objeto na oportunidade era aquisição de EPI`S
(equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da secretaria
municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e demais unidades
vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao
Ministério Público . Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base
no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, visto que os preços
praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de
habilitação, além de não atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item
9.10.11, A) do instrumento convocatório.

Indeferido

Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada

0066 - Reposição da turbina da evaporadora da Split 7.000 a 12.000 btus

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento
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19.104.617/0001-85 -
CARDOSO E AGUIAR
COMERCIO E SERVICOS
LTDA

02/07/2021 - 10:41:49 Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME
(AR ELETRICA ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-
08, pelo fato de essa não ter anexado junto à habilitação o documento a que faz
referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro cadastral
junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da
emissão do certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos,
após análise da comissão, pela inabilitação dessa licitante em observância aos
princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da isonomia, visto que em
procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE
9/2021-017 PMI, cujo o objeto na oportunidade era aquisição de EPI`S
(equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da secretaria
municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e demais unidades
vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao
Ministério Público . Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base
no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, visto que os preços
praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de
habilitação, além de não atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item
9.10.11, A) do instrumento convocatório.

Indeferido

Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada

0067 - Reposição da turbina da evaporadora da Split de 18.000 a 24.000 btus

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

19.104.617/0001-85 -
CARDOSO E AGUIAR
COMERCIO E SERVICOS
LTDA

02/07/2021 - 10:41:56 Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME
(AR ELETRICA ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-
08, pelo fato de essa não ter anexado junto à habilitação o documento a que faz
referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro cadastral
junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da
emissão do certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos,
após análise da comissão, pela inabilitação dessa licitante em observância aos
princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da isonomia, visto que em
procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE
9/2021-017 PMI, cujo o objeto na oportunidade era aquisição de EPI`S
(equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da secretaria
municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e demais unidades
vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao
Ministério Público . Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base
no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, visto que os preços
praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de
habilitação, além de não atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item
9.10.11, A) do instrumento convocatório.

Indeferido

Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada

0068 - Reposição da turbina da evaporadora da Split de 30.00 a 60.000 btus

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

19.104.617/0001-85 -
CARDOSO E AGUIAR
COMERCIO E SERVICOS
LTDA

02/07/2021 - 10:42:16 Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME
(AR ELETRICA ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-
08, pelo fato de essa não ter anexado junto à habilitação o documento a que faz
referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro cadastral
junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da
emissão do certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos,
após análise da comissão, pela inabilitação dessa licitante em observância aos
princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da isonomia, visto que em
procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE
9/2021-017 PMI, cujo o objeto na oportunidade era aquisição de EPI`S
(equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da secretaria
municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e demais unidades
vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao
Ministério Público . Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base
no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, visto que os preços
praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de
habilitação, além de não atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item
9.10.11, A) do instrumento convocatório.

Indeferido

Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada

0069 - Reposição do motor do ventilador da evaporadora Split de 7.000 a 9.000 btus

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento
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19.104.617/0001-85 -
CARDOSO E AGUIAR
COMERCIO E SERVICOS
LTDA

02/07/2021 - 10:42:25 Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME
(AR ELETRICA ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-
08, pelo fato de essa não ter anexado junto à habilitação o documento a que faz
referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro cadastral
junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da
emissão do certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos,
após análise da comissão, pela inabilitação dessa licitante em observância aos
princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da isonomia, visto que em
procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE
9/2021-017 PMI, cujo o objeto na oportunidade era aquisição de EPI`S
(equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da secretaria
municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e demais unidades
vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao
Ministério Público . Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base
no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, visto que os preços
praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de
habilitação, além de não atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item
9.10.11, A) do instrumento convocatório.

Indeferido

Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada

0070 - Reposição do motor do ventilador da evaporadora Split 12.000 a 22.000 btus

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

19.104.617/0001-85 -
CARDOSO E AGUIAR
COMERCIO E SERVICOS
LTDA

02/07/2021 - 10:42:37 Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME
(AR ELETRICA ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-
08, pelo fato de essa não ter anexado junto à habilitação o documento a que faz
referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro cadastral
junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da
emissão do certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos,
após análise da comissão, pela inabilitação dessa licitante em observância aos
princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da isonomia, visto que em
procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE
9/2021-017 PMI, cujo o objeto na oportunidade era aquisição de EPI`S
(equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da secretaria
municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e demais unidades
vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao
Ministério Público . Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base
no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, visto que os preços
praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de
habilitação, além de não atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item
9.10.11, A) do instrumento convocatório.

Indeferido

Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada

0071 - Reposição do motor do ventilador da evaporadora Split 24.000 a 60.000 btus

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

19.104.617/0001-85 -
CARDOSO E AGUIAR
COMERCIO E SERVICOS
LTDA

02/07/2021 - 10:42:54 Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME
(AR ELETRICA ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-
08, pelo fato de essa não ter anexado junto à habilitação o documento a que faz
referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro cadastral
junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da
emissão do certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos,
após análise da comissão, pela inabilitação dessa licitante em observância aos
princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da isonomia, visto que em
procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE
9/2021-017 PMI, cujo o objeto na oportunidade era aquisição de EPI`S
(equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da secretaria
municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e demais unidades
vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao
Ministério Público . Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base
no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, visto que os preços
praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de
habilitação, além de não atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item
9.10.11, A) do instrumento convocatório.

Indeferido

Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada

0072 - Reposição da frente plástica da evaporadora da Split 7.000 a 18.000 btus

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento
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19.104.617/0001-85 -
CARDOSO E AGUIAR
COMERCIO E SERVICOS
LTDA

02/07/2021 - 10:42:59 Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME
(AR ELETRICA ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-
08, pelo fato de essa não ter anexado junto à habilitação o documento a que faz
referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro cadastral
junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da
emissão do certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos,
após análise da comissão, pela inabilitação dessa licitante em observância aos
princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da isonomia, visto que em
procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE
9/2021-017 PMI, cujo o objeto na oportunidade era aquisição de EPI`S
(equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da secretaria
municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e demais unidades
vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao
Ministério Público . Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base
no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, visto que os preços
praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de
habilitação, além de não atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item
9.10.11, A) do instrumento convocatório.

Indeferido

Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada

0073 - Reposição da frente plástica da evaporadora da Split 24.000 a 30.000 btus

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

19.104.617/0001-85 -
CARDOSO E AGUIAR
COMERCIO E SERVICOS
LTDA

02/07/2021 - 10:43:04 Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME
(AR ELETRICA ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-
08, pelo fato de essa não ter anexado junto à habilitação o documento a que faz
referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro cadastral
junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da
emissão do certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos,
após análise da comissão, pela inabilitação dessa licitante em observância aos
princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da isonomia, visto que em
procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE
9/2021-017 PMI, cujo o objeto na oportunidade era aquisição de EPI`S
(equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da secretaria
municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e demais unidades
vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao
Ministério Público . Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base
no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, visto que os preços
praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de
habilitação, além de não atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item
9.10.11, A) do instrumento convocatório.

Indeferido

Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada

19.104.617/0001-85 -
CARDOSO E AGUIAR
COMERCIO E SERVICOS
LTDA

02/07/2021 - 10:43:09 Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME
(AR ELETRICA ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-
08, pelo fato de essa não ter anexado junto à habilitação o documento a que faz
referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro cadastral
junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da
emissão do certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos,
após análise da comissão, pela inabilitação dessa licitante em observância aos
princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da isonomia, visto que em
procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE
9/2021-017 PMI, cujo o objeto na oportunidade era aquisição de EPI`S
(equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da secretaria
municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e demais unidades
vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao
Ministério Público . Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base
no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, visto que os preços
praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de
habilitação, além de não atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item
9.10.11, A) do instrumento convocatório.

Indeferido

Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada

0074 - Reposição de placas eletrônicas para Split 7.000 a 22.000 btus

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento
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19.104.617/0001-85 -
CARDOSO E AGUIAR
COMERCIO E SERVICOS
LTDA

02/07/2021 - 10:43:35 Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME
(AR ELETRICA ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-
08, pelo fato de essa não ter anexado junto à habilitação o documento a que faz
referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro cadastral
junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da
emissão do certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos,
após análise da comissão, pela inabilitação dessa licitante em observância aos
princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da isonomia, visto que em
procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE
9/2021-017 PMI, cujo o objeto na oportunidade era aquisição de EPI`S
(equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da secretaria
municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e demais unidades
vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao
Ministério Público . Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base
no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, visto que os preços
praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de
habilitação, além de não atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item
9.10.11, A) do instrumento convocatório.

Indeferido

Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada

0075 - Reposição de placas eletrônicas para Split 24.000 a 30.000 btus

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

19.104.617/0001-85 -
CARDOSO E AGUIAR
COMERCIO E SERVICOS
LTDA

02/07/2021 - 10:43:41 Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME
(AR ELETRICA ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-
08, pelo fato de essa não ter anexado junto à habilitação o documento a que faz
referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro cadastral
junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da
emissão do certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos,
após análise da comissão, pela inabilitação dessa licitante em observância aos
princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da isonomia, visto que em
procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE
9/2021-017 PMI, cujo o objeto na oportunidade era aquisição de EPI`S
(equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da secretaria
municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e demais unidades
vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao
Ministério Público . Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base
no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, visto que os preços
praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de
habilitação, além de não atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item
9.10.11, A) do instrumento convocatório.

Indeferido

Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada

0076 - Reposição de filtro de ar para Split.

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

19.104.617/0001-85 -
CARDOSO E AGUIAR
COMERCIO E SERVICOS
LTDA

02/07/2021 - 10:43:47 Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME
(AR ELETRICA ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-
08, pelo fato de essa não ter anexado junto à habilitação o documento a que faz
referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro cadastral
junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da
emissão do certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos,
após análise da comissão, pela inabilitação dessa licitante em observância aos
princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da isonomia, visto que em
procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE
9/2021-017 PMI, cujo o objeto na oportunidade era aquisição de EPI`S
(equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da secretaria
municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e demais unidades
vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao
Ministério Público . Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base
no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, visto que os preços
praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de
habilitação, além de não atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item
9.10.11, A) do instrumento convocatório.

Indeferido

Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada

0077 - Reposição do receptor de sinal do controle remoto

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento



Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 23/08/2021 às 11:27:58.
Página 118 de 327

19.104.617/0001-85 -
CARDOSO E AGUIAR
COMERCIO E SERVICOS
LTDA

02/07/2021 - 10:43:53 Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME
(AR ELETRICA ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-
08, pelo fato de essa não ter anexado junto à habilitação o documento a que faz
referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro cadastral
junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da
emissão do certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos,
após análise da comissão, pela inabilitação dessa licitante em observância aos
princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da isonomia, visto que em
procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE
9/2021-017 PMI, cujo o objeto na oportunidade era aquisição de EPI`S
(equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da secretaria
municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e demais unidades
vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao
Ministério Público . Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base
no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, visto que os preços
praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de
habilitação, além de não atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item
9.10.11, A) do instrumento convocatório.

Indeferido

Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada

0078 - Reposição do motor do ventilador da condensadora da Split 7.000 a 9.000
btus.

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

19.104.617/0001-85 -
CARDOSO E AGUIAR
COMERCIO E SERVICOS
LTDA

02/07/2021 - 10:44:07 Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME
(AR ELETRICA ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-
08, pelo fato de essa não ter anexado junto à habilitação o documento a que faz
referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro cadastral
junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da
emissão do certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos,
após análise da comissão, pela inabilitação dessa licitante em observância aos
princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da isonomia, visto que em
procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE
9/2021-017 PMI, cujo o objeto na oportunidade era aquisição de EPI`S
(equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da secretaria
municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e demais unidades
vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao
Ministério Público . Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base
no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, visto que os preços
praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de
habilitação, além de não atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item
9.10.11, A) do instrumento convocatório.

Indeferido

Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada

0079 - Reposição da hélice da condensadora da Split 7.500 a 12.000 btus.

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

19.104.617/0001-85 -
CARDOSO E AGUIAR
COMERCIO E SERVICOS
LTDA

02/07/2021 - 10:44:19 Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME
(AR ELETRICA ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-
08, pelo fato de essa não ter anexado junto à habilitação o documento a que faz
referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro cadastral
junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da
emissão do certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos,
após análise da comissão, pela inabilitação dessa licitante em observância aos
princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da isonomia, visto que em
procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE
9/2021-017 PMI, cujo o objeto na oportunidade era aquisição de EPI`S
(equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da secretaria
municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e demais unidades
vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao
Ministério Público . Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base
no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, visto que os preços
praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de
habilitação, além de não atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item
9.10.11, A) do instrumento convocatório.

Indeferido

Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada

0080 - Reposição da hélice da condensadora da Split 18.000 a 24.000btus

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento



Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 23/08/2021 às 11:27:58.
Página 119 de 327

19.104.617/0001-85 -
CARDOSO E AGUIAR
COMERCIO E SERVICOS
LTDA

02/07/2021 - 10:44:32 Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME
(AR ELETRICA ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-
08, pelo fato de essa não ter anexado junto à habilitação o documento a que faz
referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro cadastral
junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da
emissão do certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos,
após análise da comissão, pela inabilitação dessa licitante em observância aos
princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da isonomia, visto que em
procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE
9/2021-017 PMI, cujo o objeto na oportunidade era aquisição de EPI`S
(equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da secretaria
municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e demais unidades
vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao
Ministério Público . Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base
no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, visto que os preços
praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de
habilitação, além de não atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item
9.10.11, A) do instrumento convocatório.

Indeferido

Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada

0082 - Reposição do compressor Scrool/rotativo para Split 9.000 btus.

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

19.104.617/0001-85 -
CARDOSO E AGUIAR
COMERCIO E SERVICOS
LTDA

02/07/2021 - 10:44:52 Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME
(AR ELETRICA ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-
08, pelo fato de essa não ter anexado junto à habilitação o documento a que faz
referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro cadastral
junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da
emissão do certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos,
após análise da comissão, pela inabilitação dessa licitante em observância aos
princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da isonomia, visto que em
procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE
9/2021-017 PMI, cujo o objeto na oportunidade era aquisição de EPI`S
(equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da secretaria
municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e demais unidades
vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao
Ministério Público . Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base
no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, visto que os preços
praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de
habilitação, além de não atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item
9.10.11, A) do instrumento convocatório.

Indeferido

Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada

0083 - Reposição do compressor Scrool/rotativo para Split 12.000 btus

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

19.104.617/0001-85 -
CARDOSO E AGUIAR
COMERCIO E SERVICOS
LTDA

02/07/2021 - 10:45:00 Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME
(AR ELETRICA ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-
08, pelo fato de essa não ter anexado junto à habilitação o documento a que faz
referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro cadastral
junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da
emissão do certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos,
após análise da comissão, pela inabilitação dessa licitante em observância aos
princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da isonomia, visto que em
procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE
9/2021-017 PMI, cujo o objeto na oportunidade era aquisição de EPI`S
(equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da secretaria
municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e demais unidades
vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao
Ministério Público . Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base
no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, visto que os preços
praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de
habilitação, além de não atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item
9.10.11, A) do instrumento convocatório.

Indeferido

Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada

0084 - Reposição de compressor Scrool/rotativo para Split 18.000 btus

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento
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19.104.617/0001-85 -
CARDOSO E AGUIAR
COMERCIO E SERVICOS
LTDA

02/07/2021 - 10:45:06 Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME
(AR ELETRICA ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-
08, pelo fato de essa não ter anexado junto à habilitação o documento a que faz
referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro cadastral
junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da
emissão do certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos,
após análise da comissão, pela inabilitação dessa licitante em observância aos
princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da isonomia, visto que em
procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE
9/2021-017 PMI, cujo o objeto na oportunidade era aquisição de EPI`S
(equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da secretaria
municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e demais unidades
vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao
Ministério Público . Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base
no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, visto que os preços
praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de
habilitação, além de não atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item
9.10.11, A) do instrumento convocatório.

Indeferido

Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada

0085 - Reposição do compressor Scrool/rotativo para Split 30.000 btus

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

19.104.617/0001-85 -
CARDOSO E AGUIAR
COMERCIO E SERVICOS
LTDA

02/07/2021 - 13:18:38 Manifesto intenção de recurso em face da empresa: BIOCLEAN SERVIÇOS E
CONSTRUÇÃO EIRELI, CNPJ: 83.339.556/0001-34, pelo fato dessa não ter
anexado à Prova de regularidade junto ao setor de Tributo Municipal de Itupiranga
(Certidão Negativa), conforme item 9.9.7, o documento a que faz referência o item
9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro cadastral junto ao sistema de
cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da emissão do
certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos, após análise
da comissão, pela inabilitação dessa licitante em observância aos princípios da
vinculação ao instrumento convocatório e da isonomia, visto que em procedimento
anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento mencionado acima no
procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE 9/2021-017 PMI, cujo o
objeto na oportunidade era aquisição de EPI`S (equipamentos de proteção
individual) para atender a demanda da secretaria municipal de infraestrutura,
secretaria municipal de saúde e demais unidades vinculadas, desse modo
solicitamos que a comissão de licitação representada pela Sra. Pregoeira, atue de
forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao Ministério Público.
As certidões Simplificada da Junta Comercial do Estado e específica da Junta
Comercial do Estado, estão em desconformidade com os itens 9.10.2 e 9.10.3 por
restarem vencidas, bem como o documento a que se refere o item 9.9.1. CNPJ -
Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, emitido em
29/11/2019, restando vencida, ademais, solicitamos que seja efetuada diligências
com base no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, visto que os preços
praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de
habilitação, além de não atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item
9.10.11, A) do instrumento convocatório.
Em referencia a proposta,não atende o prazo de validade,do requisitos do item 6.5

Indeferido

Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada

0086 - Reposição da chave contactora para Split 7.500 a 9.000btus.

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

19.104.617/0001-85 -
CARDOSO E AGUIAR
COMERCIO E SERVICOS
LTDA

02/07/2021 - 10:45:19 Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME
(AR ELETRICA ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-
08, pelo fato de essa não ter anexado junto à habilitação o documento a que faz
referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro cadastral
junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da
emissão do certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos,
após análise da comissão, pela inabilitação dessa licitante em observância aos
princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da isonomia, visto que em
procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE
9/2021-017 PMI, cujo o objeto na oportunidade era aquisição de EPI`S
(equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da secretaria
municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e demais unidades
vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao
Ministério Público . Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base
no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, visto que os preços
praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de
habilitação, além de não atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item
9.10.11, A) do instrumento convocatório.

Indeferido

Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada

0087 - Reposição da chave contactora para Split 12.000 a 18.000 btus.
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Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

19.104.617/0001-85 -
CARDOSO E AGUIAR
COMERCIO E SERVICOS
LTDA

02/07/2021 - 10:45:24 Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME
(AR ELETRICA ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-
08, pelo fato de essa não ter anexado junto à habilitação o documento a que faz
referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro cadastral
junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da
emissão do certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos,
após análise da comissão, pela inabilitação dessa licitante em observância aos
princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da isonomia, visto que em
procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE
9/2021-017 PMI, cujo o objeto na oportunidade era aquisição de EPI`S
(equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da secretaria
municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e demais unidades
vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao
Ministério Público . Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base
no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, visto que os preços
praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de
habilitação, além de não atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item
9.10.11, A) do instrumento convocatório.

Indeferido

Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada

0088 - Reposição da chave contactora para Split 18.000 a 24.000 btus.

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

19.104.617/0001-85 -
CARDOSO E AGUIAR
COMERCIO E SERVICOS
LTDA

02/07/2021 - 10:45:30 Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME
(AR ELETRICA ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-
08, pelo fato de essa não ter anexado junto à habilitação o documento a que faz
referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro cadastral
junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da
emissão do certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos,
após análise da comissão, pela inabilitação dessa licitante em observância aos
princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da isonomia, visto que em
procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE
9/2021-017 PMI, cujo o objeto na oportunidade era aquisição de EPI`S
(equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da secretaria
municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e demais unidades
vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao
Ministério Público . Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base
no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, visto que os preços
praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de
habilitação, além de não atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item
9.10.11, A) do instrumento convocatório.

Indeferido

Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada

0089 - Reposição da chave contactora para Split 30.000 a 60.000 btus.

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

19.104.617/0001-85 -
CARDOSO E AGUIAR
COMERCIO E SERVICOS
LTDA

02/07/2021 - 10:45:36 Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME
(AR ELETRICA ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-
08, pelo fato de essa não ter anexado junto à habilitação o documento a que faz
referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro cadastral
junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da
emissão do certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos,
após análise da comissão, pela inabilitação dessa licitante em observância aos
princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da isonomia, visto que em
procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE
9/2021-017 PMI, cujo o objeto na oportunidade era aquisição de EPI`S
(equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da secretaria
municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e demais unidades
vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao
Ministério Público . Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base
no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, visto que os preços
praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de
habilitação, além de não atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item
9.10.11, A) do instrumento convocatório.

Indeferido

Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada

0090 - Reposição do sensor de temperatura 12.000 btus.
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Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

19.104.617/0001-85 -
CARDOSO E AGUIAR
COMERCIO E SERVICOS
LTDA

02/07/2021 - 10:45:43 Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME
(AR ELETRICA ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-
08, pelo fato de essa não ter anexado junto à habilitação o documento a que faz
referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro cadastral
junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da
emissão do certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos,
após análise da comissão, pela inabilitação dessa licitante em observância aos
princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da isonomia, visto que em
procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE
9/2021-017 PMI, cujo o objeto na oportunidade era aquisição de EPI`S
(equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da secretaria
municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e demais unidades
vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao
Ministério Público . Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base
no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, visto que os preços
praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de
habilitação, além de não atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item
9.10.11, A) do instrumento convocatório.

Indeferido

Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada

0091 - Reposição do sensor de gelo 9.000 btus.

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

19.104.617/0001-85 -
CARDOSO E AGUIAR
COMERCIO E SERVICOS
LTDA

02/07/2021 - 10:45:56 Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME
(AR ELETRICA ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-
08, pelo fato de essa não ter anexado junto à habilitação o documento a que faz
referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro cadastral
junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da
emissão do certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos,
após análise da comissão, pela inabilitação dessa licitante em observância aos
princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da isonomia, visto que em
procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE
9/2021-017 PMI, cujo o objeto na oportunidade era aquisição de EPI`S
(equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da secretaria
municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e demais unidades
vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao
Ministério Público . Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base
no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, visto que os preços
praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de
habilitação, além de não atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item
9.10.11, A) do instrumento convocatório.

Indeferido

Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada

0092 - Reposição do sensor de gelo 12.000 btus

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

19.104.617/0001-85 -
CARDOSO E AGUIAR
COMERCIO E SERVICOS
LTDA

02/07/2021 - 10:46:02 Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME
(AR ELETRICA ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-
08, pelo fato de essa não ter anexado junto à habilitação o documento a que faz
referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro cadastral
junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da
emissão do certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos,
após análise da comissão, pela inabilitação dessa licitante em observância aos
princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da isonomia, visto que em
procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE
9/2021-017 PMI, cujo o objeto na oportunidade era aquisição de EPI`S
(equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da secretaria
municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e demais unidades
vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao
Ministério Público . Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base
no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, visto que os preços
praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de
habilitação, além de não atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item
9.10.11, A) do instrumento convocatório.

Indeferido

Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada

0093 - Reposição do capacitor do compressor 30mf-370v
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Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

19.104.617/0001-85 -
CARDOSO E AGUIAR
COMERCIO E SERVICOS
LTDA

02/07/2021 - 10:46:13 Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME
(AR ELETRICA ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-
08, pelo fato de essa não ter anexado junto à habilitação o documento a que faz
referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro cadastral
junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da
emissão do certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos,
após análise da comissão, pela inabilitação dessa licitante em observância aos
princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da isonomia, visto que em
procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE
9/2021-017 PMI, cujo o objeto na oportunidade era aquisição de EPI`S
(equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da secretaria
municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e demais unidades
vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao
Ministério Público . Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base
no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, visto que os preços
praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de
habilitação, além de não atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item
9.10.11, A) do instrumento convocatório.

Indeferido

Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada

0094 - Reposição do capacitor do compressor 35mf-370v

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

19.104.617/0001-85 -
CARDOSO E AGUIAR
COMERCIO E SERVICOS
LTDA

02/07/2021 - 10:46:19 Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME
(AR ELETRICA ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-
08, pelo fato de essa não ter anexado junto à habilitação o documento a que faz
referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro cadastral
junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da
emissão do certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos,
após análise da comissão, pela inabilitação dessa licitante em observância aos
princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da isonomia, visto que em
procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE
9/2021-017 PMI, cujo o objeto na oportunidade era aquisição de EPI`S
(equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da secretaria
municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e demais unidades
vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao
Ministério Público . Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base
no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, visto que os preços
praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de
habilitação, além de não atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item
9.10.11, A) do instrumento convocatório.

Indeferido

Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada

0095 - Reposição do capacitor do compressor 40mf-370v

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

19.104.617/0001-85 -
CARDOSO E AGUIAR
COMERCIO E SERVICOS
LTDA

02/07/2021 - 10:46:36 Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME
(AR ELETRICA ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-
08, pelo fato de essa não ter anexado junto à habilitação o documento a que faz
referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro cadastral
junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da
emissão do certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos,
após análise da comissão, pela inabilitação dessa licitante em observância aos
princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da isonomia, visto que em
procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE
9/2021-017 PMI, cujo o objeto na oportunidade era aquisição de EPI`S
(equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da secretaria
municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e demais unidades
vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao
Ministério Público . Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base
no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, visto que os preços
praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de
habilitação, além de não atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item
9.10.11, A) do instrumento convocatório.

Indeferido

Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada

0096 - Reposição do evaporador para Split 7.500 a 9.000 btus



Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 23/08/2021 às 11:27:58.
Página 124 de 327

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

19.104.617/0001-85 -
CARDOSO E AGUIAR
COMERCIO E SERVICOS
LTDA

02/07/2021 - 10:46:51 Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME
(AR ELETRICA ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-
08, pelo fato de essa não ter anexado junto à habilitação o documento a que faz
referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro cadastral
junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da
emissão do certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos,
após análise da comissão, pela inabilitação dessa licitante em observância aos
princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da isonomia, visto que em
procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE
9/2021-017 PMI, cujo o objeto na oportunidade era aquisição de EPI`S
(equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da secretaria
municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e demais unidades
vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao
Ministério Público . Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base
no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, visto que os preços
praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de
habilitação, além de não atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item
9.10.11, A) do instrumento convocatório.

Indeferido

Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada

0097 - Reposição do evaporador para Split 12.000 a 18.000 btus

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

19.104.617/0001-85 -
CARDOSO E AGUIAR
COMERCIO E SERVICOS
LTDA

02/07/2021 - 10:47:03 Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME
(AR ELETRICA ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-
08, pelo fato de essa não ter anexado junto à habilitação o documento a que faz
referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro cadastral
junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da
emissão do certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos,
após análise da comissão, pela inabilitação dessa licitante em observância aos
princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da isonomia, visto que em
procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE
9/2021-017 PMI, cujo o objeto na oportunidade era aquisição de EPI`S
(equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da secretaria
municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e demais unidades
vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao
Ministério Público . Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base
no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, visto que os preços
praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de
habilitação, além de não atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item
9.10.11, A) do instrumento convocatório.

Indeferido

Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada

0098 - Reposição do evaporador para Split 30.000 btus

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

19.104.617/0001-85 -
CARDOSO E AGUIAR
COMERCIO E SERVICOS
LTDA

02/07/2021 - 10:49:32 Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME
(AR ELETRICA ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-
08, pelo fato de essa não ter anexado junto à habilitação o documento a que faz
referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro cadastral
junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da
emissão do certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos,
após análise da comissão, pela inabilitação dessa licitante em observância aos
princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da isonomia, visto que em
procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE
9/2021-017 PMI, cujo o objeto na oportunidade era aquisição de EPI`S
(equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da secretaria
municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e demais unidades
vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao
Ministério Público . Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base
no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, visto que os preços
praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de
habilitação, além de não atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item
9.10.11, A) do instrumento convocatório.

Indeferido

Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada

0099 - Reposição do condensador para Split 7.500 btus
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Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

19.104.617/0001-85 -
CARDOSO E AGUIAR
COMERCIO E SERVICOS
LTDA

02/07/2021 - 10:49:45 Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME
(AR ELETRICA ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-
08, pelo fato de essa não ter anexado junto à habilitação o documento a que faz
referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro cadastral
junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da
emissão do certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos,
após análise da comissão, pela inabilitação dessa licitante em observância aos
princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da isonomia, visto que em
procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE
9/2021-017 PMI, cujo o objeto na oportunidade era aquisição de EPI`S
(equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da secretaria
municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e demais unidades
vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao
Ministério Público . Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base
no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, visto que os preços
praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de
habilitação, além de não atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item
9.10.11, A) do instrumento convocatório.

Indeferido

Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada

0100 - Reposição do condensador para Split 9.000 btus

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

19.104.617/0001-85 -
CARDOSO E AGUIAR
COMERCIO E SERVICOS
LTDA

02/07/2021 - 10:49:50 Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME
(AR ELETRICA ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-
08, pelo fato de essa não ter anexado junto à habilitação o documento a que faz
referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro cadastral
junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da
emissão do certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos,
após análise da comissão, pela inabilitação dessa licitante em observância aos
princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da isonomia, visto que em
procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE
9/2021-017 PMI, cujo o objeto na oportunidade era aquisição de EPI`S
(equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da secretaria
municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e demais unidades
vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao
Ministério Público . Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base
no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, visto que os preços
praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de
habilitação, além de não atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item
9.10.11, A) do instrumento convocatório.

Indeferido

Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada

0101 - Reposição do condensador para Split 12.000 btus

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

19.104.617/0001-85 -
CARDOSO E AGUIAR
COMERCIO E SERVICOS
LTDA

02/07/2021 - 10:51:52 Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME
(AR ELETRICA ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-
08, pelo fato de essa não ter anexado junto à habilitação o documento a que faz
referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro cadastral
junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da
emissão do certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos,
após análise da comissão, pela inabilitação dessa licitante em observância aos
princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da isonomia, visto que em
procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE
9/2021-017 PMI, cujo o objeto na oportunidade era aquisição de EPI`S
(equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da secretaria
municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e demais unidades
vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao
Ministério Público . Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base
no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, visto que os preços
praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de
habilitação, além de não atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item
9.10.11, A) do instrumento convocatório.

Indeferido

Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada

0102 - Reposição do condensador para Split 18.000 btus
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Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

19.104.617/0001-85 -
CARDOSO E AGUIAR
COMERCIO E SERVICOS
LTDA

02/07/2021 - 10:51:57 Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME
(AR ELETRICA ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-
08, pelo fato de essa não ter anexado junto à habilitação o documento a que faz
referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro cadastral
junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da
emissão do certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos,
após análise da comissão, pela inabilitação dessa licitante em observância aos
princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da isonomia, visto que em
procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE
9/2021-017 PMI, cujo o objeto na oportunidade era aquisição de EPI`S
(equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da secretaria
municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e demais unidades
vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao
Ministério Público . Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base
no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, visto que os preços
praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de
habilitação, além de não atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item
9.10.11, A) do instrumento convocatório.

Indeferido

Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada

0103 - Reposição do condensador para Split 24.000 btus

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

19.104.617/0001-85 -
CARDOSO E AGUIAR
COMERCIO E SERVICOS
LTDA

02/07/2021 - 10:52:17 Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME
(AR ELETRICA ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-
08, pelo fato de essa não ter anexado junto à habilitação o documento a que faz
referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro cadastral
junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da
emissão do certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos,
após análise da comissão, pela inabilitação dessa licitante em observância aos
princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da isonomia, visto que em
procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE
9/2021-017 PMI, cujo o objeto na oportunidade era aquisição de EPI`S
(equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da secretaria
municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e demais unidades
vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao
Ministério Público . Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base
no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, visto que os preços
praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de
habilitação, além de não atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item
9.10.11, A) do instrumento convocatório.

Indeferido

Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada

0104 - Reposição do condensador para Split 30.000 btus

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

19.104.617/0001-85 -
CARDOSO E AGUIAR
COMERCIO E SERVICOS
LTDA

02/07/2021 - 10:52:25 Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME
(AR ELETRICA ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-
08, pelo fato de essa não ter anexado junto à habilitação o documento a que faz
referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro cadastral
junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da
emissão do certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos,
após análise da comissão, pela inabilitação dessa licitante em observância aos
princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da isonomia, visto que em
procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE
9/2021-017 PMI, cujo o objeto na oportunidade era aquisição de EPI`S
(equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da secretaria
municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e demais unidades
vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao
Ministério Público . Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base
no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, visto que os preços
praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de
habilitação, além de não atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item
9.10.11, A) do instrumento convocatório.

Indeferido

Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada

19.104.617/0001-85 -
CARDOSO E AGUIAR
COMERCIO E SERVICOS
LTDA

02/07/2021 - 19:21:17 Declaramos a intenção de recurso tendo em vista, que a licitante vencedora do
respectivo item, deixou de apresentar documentos exigidos no edital, tais como:
CRC e SICAF, além de apresentar preços considerados inexequiveis em todos os
itens ganhos pelo ora licitante nos termos do edital e da Lei 8.666/93, os quais
serão melhor detalhados nas razões recursais. termos que pedimos deferimento.

Indeferido



Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 23/08/2021 às 11:27:58.
Página 127 de 327

Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada

0105 - Reposição de botões Springer 18.000 a 21.500 btus

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

19.104.617/0001-85 -
CARDOSO E AGUIAR
COMERCIO E SERVICOS
LTDA

02/07/2021 - 10:52:35 Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME
(AR ELETRICA ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-
08, pelo fato de essa não ter anexado junto à habilitação o documento a que faz
referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro cadastral
junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da
emissão do certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos,
após análise da comissão, pela inabilitação dessa licitante em observância aos
princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da isonomia, visto que em
procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE
9/2021-017 PMI, cujo o objeto na oportunidade era aquisição de EPI`S
(equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da secretaria
municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e demais unidades
vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao
Ministério Público . Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base
no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, visto que os preços
praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de
habilitação, além de não atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item
9.10.11, A) do instrumento convocatório.

Indeferido

Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada

19.104.617/0001-85 -
CARDOSO E AGUIAR
COMERCIO E SERVICOS
LTDA

02/07/2021 - 19:20:50 Declaramos a intenção de recurso tendo em vista, que a licitante vencedora do
respectivo item, deixou de apresentar documentos exigidos no edital, tais como:
CRC e SICAF, além de apresentar preços considerados inexequiveis nos termos
do edital e da Lei 8.666/93, os quais serão melhor detalhados nas razões
recursais. termos que pedimos deferimento.

Indeferido

Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada

0106 - Reposição de botões Springer 30.000 a 36.000 btus

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

19.104.617/0001-85 -
CARDOSO E AGUIAR
COMERCIO E SERVICOS
LTDA

02/07/2021 - 10:52:46 Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME
(AR ELETRICA ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-
08, pelo fato de essa não ter anexado junto à habilitação o documento a que faz
referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro cadastral
junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da
emissão do certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos,
após análise da comissão, pela inabilitação dessa licitante em observância aos
princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da isonomia, visto que em
procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE
9/2021-017 PMI, cujo o objeto na oportunidade era aquisição de EPI`S
(equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da secretaria
municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e demais unidades
vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao
Ministério Público . Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base
no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, visto que os preços
praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de
habilitação, além de não atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item
9.10.11, A) do instrumento convocatório.

Indeferido

Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada

19.104.617/0001-85 -
CARDOSO E AGUIAR
COMERCIO E SERVICOS
LTDA

02/07/2021 - 19:20:39 Declaramos a intenção de recurso tendo em vista, que a licitante vencedora do
respectivo item, deixou de apresentar documentos exigidos no edital, tais como:
CRC e SICAF, além de apresentar preços considerados inexequiveis nos termos
do edital e da Lei 8.666/93, os quais serão melhor detalhados nas razões
recursais. termos que pedimos deferimento.

Indeferido

Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada

0107 - Reposição de capacitor Consul 9.000 a 10.500 btus

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento
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19.104.617/0001-85 -
CARDOSO E AGUIAR
COMERCIO E SERVICOS
LTDA

02/07/2021 - 10:52:55 Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME
(AR ELETRICA ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-
08, pelo fato de essa não ter anexado junto à habilitação o documento a que faz
referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro cadastral
junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da
emissão do certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos,
após análise da comissão, pela inabilitação dessa licitante em observância aos
princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da isonomia, visto que em
procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE
9/2021-017 PMI, cujo o objeto na oportunidade era aquisição de EPI`S
(equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da secretaria
municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e demais unidades
vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao
Ministério Público . Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base
no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, visto que os preços
praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de
habilitação, além de não atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item
9.10.11, A) do instrumento convocatório.

Indeferido

Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada

19.104.617/0001-85 -
CARDOSO E AGUIAR
COMERCIO E SERVICOS
LTDA

02/07/2021 - 19:20:32 Declaramos a intenção de recurso tendo em vista, que a licitante vencedora do
respectivo item, deixou de apresentar documentos exigidos no edital, tais como:
CRC e SICAF, além de apresentar preços considerados inexequiveis nos termos
do edital e da Lei 8.666/93, os quais serão melhor detalhados nas razões
recursais. termos que pedimos deferimento.

Indeferido

Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada

0108 - Reposição de capacitor Consul 12.000 a 15.000 btus

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

19.104.617/0001-85 -
CARDOSO E AGUIAR
COMERCIO E SERVICOS
LTDA

02/07/2021 - 10:53:05 Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME
(AR ELETRICA ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-
08, pelo fato de essa não ter anexado junto à habilitação o documento a que faz
referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro cadastral
junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da
emissão do certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos,
após análise da comissão, pela inabilitação dessa licitante em observância aos
princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da isonomia, visto que em
procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE
9/2021-017 PMI, cujo o objeto na oportunidade era aquisição de EPI`S
(equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da secretaria
municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e demais unidades
vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao
Ministério Público . Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base
no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, visto que os preços
praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de
habilitação, além de não atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item
9.10.11, A) do instrumento convocatório.

Indeferido

Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada

19.104.617/0001-85 -
CARDOSO E AGUIAR
COMERCIO E SERVICOS
LTDA

02/07/2021 - 19:20:26 Declaramos a intenção de recurso tendo em vista, que a licitante vencedora do
respectivo item, deixou de apresentar documentos exigidos no edital, tais como:
CRC e SICAF, além de apresentar preços considerados inexequiveis nos termos
do edital e da Lei 8.666/93, os quais serão melhor detalhados nas razões
recursais. termos que pedimos deferimento.

Indeferido

Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada

0109 - Reposição de capacitor Consul 18.000 a 21.000 btus

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento
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19.104.617/0001-85 -
CARDOSO E AGUIAR
COMERCIO E SERVICOS
LTDA

02/07/2021 - 10:53:13 Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME
(AR ELETRICA ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-
08, pelo fato de essa não ter anexado junto à habilitação o documento a que faz
referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro cadastral
junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da
emissão do certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos,
após análise da comissão, pela inabilitação dessa licitante em observância aos
princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da isonomia, visto que em
procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE
9/2021-017 PMI, cujo o objeto na oportunidade era aquisição de EPI`S
(equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da secretaria
municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e demais unidades
vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao
Ministério Público . Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base
no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, visto que os preços
praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de
habilitação, além de não atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item
9.10.11, A) do instrumento convocatório.

Indeferido

Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada

19.104.617/0001-85 -
CARDOSO E AGUIAR
COMERCIO E SERVICOS
LTDA

02/07/2021 - 19:20:21 Declaramos a intenção de recurso tendo em vista, que a licitante vencedora do
respectivo item, deixou de apresentar documentos exigidos no edital, tais como:
CRC e SICAF, além de apresentar preços considerados inexequiveis nos termos
do edital e da Lei 8.666/93, os quais serão melhor detalhados nas razões
recursais. termos que pedimos deferimento.

Indeferido

Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada

0110 - Reposição de capacitor Consul 30.000 btus.

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

19.104.617/0001-85 -
CARDOSO E AGUIAR
COMERCIO E SERVICOS
LTDA

02/07/2021 - 10:53:19 Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME
(AR ELETRICA ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-
08, pelo fato de essa não ter anexado junto à habilitação o documento a que faz
referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro cadastral
junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da
emissão do certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos,
após análise da comissão, pela inabilitação dessa licitante em observância aos
princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da isonomia, visto que em
procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE
9/2021-017 PMI, cujo o objeto na oportunidade era aquisição de EPI`S
(equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da secretaria
municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e demais unidades
vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao
Ministério Público . Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base
no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, visto que os preços
praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de
habilitação, além de não atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item
9.10.11, A) do instrumento convocatório.

Indeferido

Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada

19.104.617/0001-85 -
CARDOSO E AGUIAR
COMERCIO E SERVICOS
LTDA

02/07/2021 - 19:19:56 Declaramos a intenção de recurso tendo em vista, que a licitante vencedora do
respectivo item, deixou de apresentar documentos exigidos no edital, tais como:
CRC e SICAF, além de apresentar preços considerados inexequiveis nos termos
do edital e da Lei 8.666/93, os quais serão melhor detalhados nas razões
recursais. termos que pedimos deferimento.

Indeferido

Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada

0111 - Reposição de capacitor Eletrolux 12.000 a 15.000 btus

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento
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19.104.617/0001-85 -
CARDOSO E AGUIAR
COMERCIO E SERVICOS
LTDA

02/07/2021 - 11:13:11 Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME
(AR ELETRICA ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-
08, pelo fato de essa não ter anexado junto à habilitação o documento a que faz
referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro cadastral
junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da
emissão do certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos,
após análise da comissão, pela inabilitação dessa licitante em observância aos
princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da isonomia, visto que em
procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE
9/2021-017 PMI, cujo o objeto na oportunidade era aquisição de EPI`S
(equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da secretaria
municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e demais unidades
vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao
Ministério Público . Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base
no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, visto que os preços
praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de
habilitação, além de não atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item
9.10.11, A) do instrumento convocatório.

Indeferido

Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada

0112 - Reposição de capacitor Eletrolux 18.000 a 21.000 btus

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

19.104.617/0001-85 -
CARDOSO E AGUIAR
COMERCIO E SERVICOS
LTDA

02/07/2021 - 11:13:19 Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME
(AR ELETRICA ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-
08, pelo fato de essa não ter anexado junto à habilitação o documento a que faz
referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro cadastral
junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da
emissão do certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos,
após análise da comissão, pela inabilitação dessa licitante em observância aos
princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da isonomia, visto que em
procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE
9/2021-017 PMI, cujo o objeto na oportunidade era aquisição de EPI`S
(equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da secretaria
municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e demais unidades
vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao
Ministério Público . Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base
no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, visto que os preços
praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de
habilitação, além de não atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item
9.10.11, A) do instrumento convocatório.

Indeferido

Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada

0113 - Reposição de capacitor Elgin 9.000 a 10.500 btus.

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

19.104.617/0001-85 -
CARDOSO E AGUIAR
COMERCIO E SERVICOS
LTDA

02/07/2021 - 11:13:24 Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME
(AR ELETRICA ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-
08, pelo fato de essa não ter anexado junto à habilitação o documento a que faz
referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro cadastral
junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da
emissão do certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos,
após análise da comissão, pela inabilitação dessa licitante em observância aos
princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da isonomia, visto que em
procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE
9/2021-017 PMI, cujo o objeto na oportunidade era aquisição de EPI`S
(equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da secretaria
municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e demais unidades
vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao
Ministério Público . Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base
no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, visto que os preços
praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de
habilitação, além de não atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item
9.10.11, A) do instrumento convocatório.

Indeferido

Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada

0114 - Reposição de capacitor Elgin 12.000 a 15.000 btus

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento
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19.104.617/0001-85 -
CARDOSO E AGUIAR
COMERCIO E SERVICOS
LTDA

02/07/2021 - 11:13:34 Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME
(AR ELETRICA ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-
08, pelo fato de essa não ter anexado junto à habilitação o documento a que faz
referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro cadastral
junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da
emissão do certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos,
após análise da comissão, pela inabilitação dessa licitante em observância aos
princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da isonomia, visto que em
procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE
9/2021-017 PMI, cujo o objeto na oportunidade era aquisição de EPI`S
(equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da secretaria
municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e demais unidades
vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao
Ministério Público . Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base
no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, visto que os preços
praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de
habilitação, além de não atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item
9.10.11, A) do instrumento convocatório.

Indeferido

Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada

0115 - Reposição de capacitor Elgin 18.000 a 21.000 btus

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

19.104.617/0001-85 -
CARDOSO E AGUIAR
COMERCIO E SERVICOS
LTDA

02/07/2021 - 11:13:40 Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME
(AR ELETRICA ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-
08, pelo fato de essa não ter anexado junto à habilitação o documento a que faz
referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro cadastral
junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da
emissão do certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos,
após análise da comissão, pela inabilitação dessa licitante em observância aos
princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da isonomia, visto que em
procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE
9/2021-017 PMI, cujo o objeto na oportunidade era aquisição de EPI`S
(equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da secretaria
municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e demais unidades
vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao
Ministério Público . Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base
no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, visto que os preços
praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de
habilitação, além de não atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item
9.10.11, A) do instrumento convocatório.

Indeferido

Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada

0116 - Reposição de capacitor Green 18.000 a 21.000 btus

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

19.104.617/0001-85 -
CARDOSO E AGUIAR
COMERCIO E SERVICOS
LTDA

02/07/2021 - 11:13:48 Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME
(AR ELETRICA ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-
08, pelo fato de essa não ter anexado junto à habilitação o documento a que faz
referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro cadastral
junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da
emissão do certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos,
após análise da comissão, pela inabilitação dessa licitante em observância aos
princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da isonomia, visto que em
procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE
9/2021-017 PMI, cujo o objeto na oportunidade era aquisição de EPI`S
(equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da secretaria
municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e demais unidades
vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao
Ministério Público . Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base
no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, visto que os preços
praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de
habilitação, além de não atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item
9.10.11, A) do instrumento convocatório.

Indeferido

Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada

0117 - Reposição de Placa Universal (Frezer, Geladeira, Bebedouro ou Central de ar)

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento
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19.104.617/0001-85 -
CARDOSO E AGUIAR
COMERCIO E SERVICOS
LTDA

02/07/2021 - 11:13:54 Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME
(AR ELETRICA ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-
08, pelo fato de essa não ter anexado junto à habilitação o documento a que faz
referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro cadastral
junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da
emissão do certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos,
após análise da comissão, pela inabilitação dessa licitante em observância aos
princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da isonomia, visto que em
procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE
9/2021-017 PMI, cujo o objeto na oportunidade era aquisição de EPI`S
(equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da secretaria
municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e demais unidades
vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao
Ministério Público . Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base
no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, visto que os preços
praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de
habilitação, além de não atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item
9.10.11, A) do instrumento convocatório.

Indeferido

Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada

0118 - Reposição de Motor (Frezer, Geladeira, Bebedouro ou Central de ar)

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

19.104.617/0001-85 -
CARDOSO E AGUIAR
COMERCIO E SERVICOS
LTDA

02/07/2021 - 11:14:04 Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME
(AR ELETRICA ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-
08, pelo fato de essa não ter anexado junto à habilitação o documento a que faz
referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro cadastral
junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da
emissão do certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos,
após análise da comissão, pela inabilitação dessa licitante em observância aos
princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da isonomia, visto que em
procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE
9/2021-017 PMI, cujo o objeto na oportunidade era aquisição de EPI`S
(equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da secretaria
municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e demais unidades
vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao
Ministério Público . Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base
no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, visto que os preços
praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de
habilitação, além de não atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item
9.10.11, A) do instrumento convocatório.

Indeferido

Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada

0119 - Reposição de Gas (Frezer, Geladeira, Bebedouro ou Central de ar)

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

19.104.617/0001-85 -
CARDOSO E AGUIAR
COMERCIO E SERVICOS
LTDA

02/07/2021 - 11:14:11 Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME
(AR ELETRICA ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-
08, pelo fato de essa não ter anexado junto à habilitação o documento a que faz
referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro cadastral
junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da
emissão do certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos,
após análise da comissão, pela inabilitação dessa licitante em observância aos
princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da isonomia, visto que em
procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE
9/2021-017 PMI, cujo o objeto na oportunidade era aquisição de EPI`S
(equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da secretaria
municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e demais unidades
vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao
Ministério Público . Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base
no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, visto que os preços
praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de
habilitação, além de não atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item
9.10.11, A) do instrumento convocatório.

Indeferido

Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada

0120 - Reposição de Peças (Frezer, Geladeira ou Bebedouro)

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento
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19.104.617/0001-85 -
CARDOSO E AGUIAR
COMERCIO E SERVICOS
LTDA

02/07/2021 - 11:14:17 Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME
(AR ELETRICA ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-
08, pelo fato de essa não ter anexado junto à habilitação o documento a que faz
referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro cadastral
junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da
emissão do certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos,
após análise da comissão, pela inabilitação dessa licitante em observância aos
princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da isonomia, visto que em
procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE
9/2021-017 PMI, cujo o objeto na oportunidade era aquisição de EPI`S
(equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da secretaria
municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e demais unidades
vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao
Ministério Público . Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base
no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, visto que os preços
praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de
habilitação, além de não atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item
9.10.11, A) do instrumento convocatório.

Indeferido

Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada

0121 - COMPRESSOR SCROLL 60.000 BTUS R22

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

19.104.617/0001-85 -
CARDOSO E AGUIAR
COMERCIO E SERVICOS
LTDA

02/07/2021 - 11:14:38 Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME
(AR ELETRICA ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-
08, pelo fato de essa não ter anexado junto à habilitação o documento a que faz
referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro cadastral
junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da
emissão do certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos,
após análise da comissão, pela inabilitação dessa licitante em observância aos
princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da isonomia, visto que em
procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE
9/2021-017 PMI, cujo o objeto na oportunidade era aquisição de EPI`S
(equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da secretaria
municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e demais unidades
vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao
Ministério Público . Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base
no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, visto que os preços
praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de
habilitação, além de não atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item
9.10.11, A) do instrumento convocatório.

Indeferido

Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada

0122 - COMPRESSOR ROTATIVO 30.000 BTU3HP 220V (R22 OU 410)

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

19.104.617/0001-85 -
CARDOSO E AGUIAR
COMERCIO E SERVICOS
LTDA

02/07/2021 - 11:14:44 Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME
(AR ELETRICA ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-
08, pelo fato de essa não ter anexado junto à habilitação o documento a que faz
referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro cadastral
junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da
emissão do certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos,
após análise da comissão, pela inabilitação dessa licitante em observância aos
princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da isonomia, visto que em
procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE
9/2021-017 PMI, cujo o objeto na oportunidade era aquisição de EPI`S
(equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da secretaria
municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e demais unidades
vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao
Ministério Público . Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base
no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, visto que os preços
praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de
habilitação, além de não atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item
9.10.11, A) do instrumento convocatório.

Indeferido

Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada

0123 - COMPRESSOR ROTATIVO 24.000 BTUS 220V (R22 OU 410)

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento
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19.104.617/0001-85 -
CARDOSO E AGUIAR
COMERCIO E SERVICOS
LTDA

02/07/2021 - 11:14:51 Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME
(AR ELETRICA ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-
08, pelo fato de essa não ter anexado junto à habilitação o documento a que faz
referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro cadastral
junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da
emissão do certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos,
após análise da comissão, pela inabilitação dessa licitante em observância aos
princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da isonomia, visto que em
procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE
9/2021-017 PMI, cujo o objeto na oportunidade era aquisição de EPI`S
(equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da secretaria
municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e demais unidades
vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao
Ministério Público . Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base
no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, visto que os preços
praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de
habilitação, além de não atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item
9.10.11, A) do instrumento convocatório.

Indeferido

Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada

0124 - COMPRESSOR ROTATIVO 18.000 BTUS WHI (R22 OU 410)

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

19.104.617/0001-85 -
CARDOSO E AGUIAR
COMERCIO E SERVICOS
LTDA

02/07/2021 - 11:14:57 Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME
(AR ELETRICA ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-
08, pelo fato de essa não ter anexado junto à habilitação o documento a que faz
referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro cadastral
junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da
emissão do certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos,
após análise da comissão, pela inabilitação dessa licitante em observância aos
princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da isonomia, visto que em
procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE
9/2021-017 PMI, cujo o objeto na oportunidade era aquisição de EPI`S
(equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da secretaria
municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e demais unidades
vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao
Ministério Público . Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base
no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, visto que os preços
praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de
habilitação, além de não atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item
9.10.11, A) do instrumento convocatório.

Indeferido

Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada

0125 - COMPRESSOR ROTATIVO 12.000 BTUS 220V (R22 OU 410)

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

19.104.617/0001-85 -
CARDOSO E AGUIAR
COMERCIO E SERVICOS
LTDA

02/07/2021 - 11:15:03 Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME
(AR ELETRICA ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-
08, pelo fato de essa não ter anexado junto à habilitação o documento a que faz
referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro cadastral
junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da
emissão do certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos,
após análise da comissão, pela inabilitação dessa licitante em observância aos
princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da isonomia, visto que em
procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE
9/2021-017 PMI, cujo o objeto na oportunidade era aquisição de EPI`S
(equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da secretaria
municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e demais unidades
vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao
Ministério Público . Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base
no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, visto que os preços
praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de
habilitação, além de não atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item
9.10.11, A) do instrumento convocatório.

Indeferido

Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada
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19.104.617/0001-85 -
CARDOSO E AGUIAR
COMERCIO E SERVICOS
LTDA

02/07/2021 - 11:15:13 Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME
(AR ELETRICA ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-
08, pelo fato de essa não ter anexado junto à habilitação o documento a que faz
referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro cadastral
junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da
emissão do certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos,
após análise da comissão, pela inabilitação dessa licitante em observância aos
princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da isonomia, visto que em
procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE
9/2021-017 PMI, cujo o objeto na oportunidade era aquisição de EPI`S
(equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da secretaria
municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e demais unidades
vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao
Ministério Público . Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base
no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, visto que os preços
praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de
habilitação, além de não atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item
9.10.11, A) do instrumento convocatório.

Indeferido

Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada

0126 - COMPRESSOR ROTATIVO 9.000 BTUS 220V (R22 OU 410)

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

19.104.617/0001-85 -
CARDOSO E AGUIAR
COMERCIO E SERVICOS
LTDA

02/07/2021 - 11:15:26 Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME
(AR ELETRICA ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-
08, pelo fato de essa não ter anexado junto à habilitação o documento a que faz
referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro cadastral
junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da
emissão do certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos,
após análise da comissão, pela inabilitação dessa licitante em observância aos
princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da isonomia, visto que em
procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE
9/2021-017 PMI, cujo o objeto na oportunidade era aquisição de EPI`S
(equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da secretaria
municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e demais unidades
vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao
Ministério Público . Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base
no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, visto que os preços
praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de
habilitação, além de não atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item
9.10.11, A) do instrumento convocatório.

Indeferido

Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada

0127 - SENSOR TEMPERATURA EVAPORADOR

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

19.104.617/0001-85 -
CARDOSO E AGUIAR
COMERCIO E SERVICOS
LTDA

02/07/2021 - 11:15:41 Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME
(AR ELETRICA ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-
08, pelo fato de essa não ter anexado junto à habilitação o documento a que faz
referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro cadastral
junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da
emissão do certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos,
após análise da comissão, pela inabilitação dessa licitante em observância aos
princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da isonomia, visto que em
procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE
9/2021-017 PMI, cujo o objeto na oportunidade era aquisição de EPI`S
(equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da secretaria
municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e demais unidades
vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao
Ministério Público . Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base
no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, visto que os preços
praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de
habilitação, além de não atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item
9.10.11, A) do instrumento convocatório.

Indeferido

Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada

0128 - SENSOR TEMPERATURA AMBIENTE

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento
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19.104.617/0001-85 -
CARDOSO E AGUIAR
COMERCIO E SERVICOS
LTDA

02/07/2021 - 11:15:46 Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME
(AR ELETRICA ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-
08, pelo fato de essa não ter anexado junto à habilitação o documento a que faz
referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro cadastral
junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da
emissão do certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos,
após análise da comissão, pela inabilitação dessa licitante em observância aos
princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da isonomia, visto que em
procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE
9/2021-017 PMI, cujo o objeto na oportunidade era aquisição de EPI`S
(equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da secretaria
municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e demais unidades
vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao
Ministério Público . Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base
no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, visto que os preços
praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de
habilitação, além de não atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item
9.10.11, A) do instrumento convocatório.

Indeferido

Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada

0129 - KIT CENTRAL ELETRICA P/ SPLIT (PLACA UNIVERSAL)

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

19.104.617/0001-85 -
CARDOSO E AGUIAR
COMERCIO E SERVICOS
LTDA

02/07/2021 - 11:15:56 Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME
(AR ELETRICA ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-
08, pelo fato de essa não ter anexado junto à habilitação o documento a que faz
referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro cadastral
junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da
emissão do certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos,
após análise da comissão, pela inabilitação dessa licitante em observância aos
princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da isonomia, visto que em
procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE
9/2021-017 PMI, cujo o objeto na oportunidade era aquisição de EPI`S
(equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da secretaria
municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e demais unidades
vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao
Ministério Público . Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base
no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, visto que os preços
praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de
habilitação, além de não atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item
9.10.11, A) do instrumento convocatório.

Indeferido

Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada

0130 - CAPACITOR ALUMINIO FASE 20MFD X380V

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

19.104.617/0001-85 -
CARDOSO E AGUIAR
COMERCIO E SERVICOS
LTDA

02/07/2021 - 11:16:03 Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME
(AR ELETRICA ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-
08, pelo fato de essa não ter anexado junto à habilitação o documento a que faz
referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro cadastral
junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da
emissão do certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos,
após análise da comissão, pela inabilitação dessa licitante em observância aos
princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da isonomia, visto que em
procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE
9/2021-017 PMI, cujo o objeto na oportunidade era aquisição de EPI`S
(equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da secretaria
municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e demais unidades
vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao
Ministério Público . Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base
no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, visto que os preços
praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de
habilitação, além de não atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item
9.10.11, A) do instrumento convocatório.

Indeferido

Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada

0131 - CAPACITOR ALUMINIO FASE 35MDF X380V

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento
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19.104.617/0001-85 -
CARDOSO E AGUIAR
COMERCIO E SERVICOS
LTDA

02/07/2021 - 11:16:14 Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME
(AR ELETRICA ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-
08, pelo fato de essa não ter anexado junto à habilitação o documento a que faz
referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro cadastral
junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da
emissão do certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos,
após análise da comissão, pela inabilitação dessa licitante em observância aos
princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da isonomia, visto que em
procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE
9/2021-017 PMI, cujo o objeto na oportunidade era aquisição de EPI`S
(equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da secretaria
municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e demais unidades
vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao
Ministério Público . Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base
no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, visto que os preços
praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de
habilitação, além de não atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item
9.10.11, A) do instrumento convocatório.

Indeferido

Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada

0132 - CAPACITOR ALUMINIO FASE 45MFD X380V

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

19.104.617/0001-85 -
CARDOSO E AGUIAR
COMERCIO E SERVICOS
LTDA

02/07/2021 - 11:16:20 Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME
(AR ELETRICA ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-
08, pelo fato de essa não ter anexado junto à habilitação o documento a que faz
referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro cadastral
junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da
emissão do certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos,
após análise da comissão, pela inabilitação dessa licitante em observância aos
princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da isonomia, visto que em
procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE
9/2021-017 PMI, cujo o objeto na oportunidade era aquisição de EPI`S
(equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da secretaria
municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e demais unidades
vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao
Ministério Público . Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base
no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, visto que os preços
praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de
habilitação, além de não atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item
9.10.11, A) do instrumento convocatório.

Indeferido

Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada

0133 - CAPACITOR ALUMINIO FASE 50MDF X380V

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

19.104.617/0001-85 -
CARDOSO E AGUIAR
COMERCIO E SERVICOS
LTDA

02/07/2021 - 11:16:25 Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME
(AR ELETRICA ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-
08, pelo fato de essa não ter anexado junto à habilitação o documento a que faz
referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro cadastral
junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da
emissão do certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos,
após análise da comissão, pela inabilitação dessa licitante em observância aos
princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da isonomia, visto que em
procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE
9/2021-017 PMI, cujo o objeto na oportunidade era aquisição de EPI`S
(equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da secretaria
municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e demais unidades
vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao
Ministério Público . Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base
no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, visto que os preços
praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de
habilitação, além de não atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item
9.10.11, A) do instrumento convocatório.

Indeferido

Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada

0134 - CAPACITOR CAIXA FASE 2MDFX380V C/TERMINAL CAIXA

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento
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19.104.617/0001-85 -
CARDOSO E AGUIAR
COMERCIO E SERVICOS
LTDA

02/07/2021 - 11:16:40 Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME
(AR ELETRICA ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-
08, pelo fato de essa não ter anexado junto à habilitação o documento a que faz
referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro cadastral
junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da
emissão do certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos,
após análise da comissão, pela inabilitação dessa licitante em observância aos
princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da isonomia, visto que em
procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE
9/2021-017 PMI, cujo o objeto na oportunidade era aquisição de EPI`S
(equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da secretaria
municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e demais unidades
vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao
Ministério Público . Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base
no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, visto que os preços
praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de
habilitação, além de não atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item
9.10.11, A) do instrumento convocatório.

Indeferido

Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada

0135 - TUBO DE COBRE 1/4 1 MT +.0,126G (quilograma)

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

19.104.617/0001-85 -
CARDOSO E AGUIAR
COMERCIO E SERVICOS
LTDA

02/07/2021 - 11:16:46 Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME
(AR ELETRICA ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-
08, pelo fato de essa não ter anexado junto à habilitação o documento a que faz
referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro cadastral
junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da
emissão do certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos,
após análise da comissão, pela inabilitação dessa licitante em observância aos
princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da isonomia, visto que em
procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE
9/2021-017 PMI, cujo o objeto na oportunidade era aquisição de EPI`S
(equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da secretaria
municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e demais unidades
vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao
Ministério Público . Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base
no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, visto que os preços
praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de
habilitação, além de não atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item
9.10.11, A) do instrumento convocatório.

Indeferido

Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada

19.104.617/0001-85 -
CARDOSO E AGUIAR
COMERCIO E SERVICOS
LTDA

02/07/2021 - 11:16:56 Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME
(AR ELETRICA ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-
08, pelo fato de essa não ter anexado junto à habilitação o documento a que faz
referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro cadastral
junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da
emissão do certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos,
após análise da comissão, pela inabilitação dessa licitante em observância aos
princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da isonomia, visto que em
procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE
9/2021-017 PMI, cujo o objeto na oportunidade era aquisição de EPI`S
(equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da secretaria
municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e demais unidades
vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao
Ministério Público . Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base
no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, visto que os preços
praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de
habilitação, além de não atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item
9.10.11, A) do instrumento convocatório.

Indeferido

Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada

0136 - TUBO DE COBRE 5/81MT +-0,344G (quilograma)

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento
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19.104.617/0001-85 -
CARDOSO E AGUIAR
COMERCIO E SERVICOS
LTDA

02/07/2021 - 11:17:04 Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME
(AR ELETRICA ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-
08, pelo fato de essa não ter anexado junto à habilitação o documento a que faz
referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro cadastral
junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da
emissão do certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos,
após análise da comissão, pela inabilitação dessa licitante em observância aos
princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da isonomia, visto que em
procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE
9/2021-017 PMI, cujo o objeto na oportunidade era aquisição de EPI`S
(equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da secretaria
municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e demais unidades
vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao
Ministério Público . Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base
no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, visto que os preços
praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de
habilitação, além de não atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item
9.10.11, A) do instrumento convocatório.

Indeferido

Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada

0137 - TUBO DE COBRE 1/2 1 MT +-0,277G (quilograma)

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

19.104.617/0001-85 -
CARDOSO E AGUIAR
COMERCIO E SERVICOS
LTDA

02/07/2021 - 11:17:25 Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME
(AR ELETRICA ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-
08, pelo fato de essa não ter anexado junto à habilitação o documento a que faz
referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro cadastral
junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da
emissão do certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos,
após análise da comissão, pela inabilitação dessa licitante em observância aos
princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da isonomia, visto que em
procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE
9/2021-017 PMI, cujo o objeto na oportunidade era aquisição de EPI`S
(equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da secretaria
municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e demais unidades
vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao
Ministério Público . Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base
no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, visto que os preços
praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de
habilitação, além de não atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item
9.10.11, A) do instrumento convocatório.

Indeferido

Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada

0138 - TUBO DE COBRE 3/8 1 MT +-0,205G (quilograma)

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

19.104.617/0001-85 -
CARDOSO E AGUIAR
COMERCIO E SERVICOS
LTDA

02/07/2021 - 11:17:49 Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME
(AR ELETRICA ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-
08, pelo fato de essa não ter anexado junto à habilitação o documento a que faz
referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro cadastral
junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da
emissão do certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos,
após análise da comissão, pela inabilitação dessa licitante em observância aos
princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da isonomia, visto que em
procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE
9/2021-017 PMI, cujo o objeto na oportunidade era aquisição de EPI`S
(equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da secretaria
municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e demais unidades
vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao
Ministério Público . Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base
no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, visto que os preços
praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de
habilitação, além de não atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item
9.10.11, A) do instrumento convocatório.

Indeferido

Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada

0139 - TUBO DE COBRE RIGIDO 7/8 1MT (quilograma)

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento
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19.104.617/0001-85 -
CARDOSO E AGUIAR
COMERCIO E SERVICOS
LTDA

02/07/2021 - 11:17:59 Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME
(AR ELETRICA ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-
08, pelo fato de essa não ter anexado junto à habilitação o documento a que faz
referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro cadastral
junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da
emissão do certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos,
após análise da comissão, pela inabilitação dessa licitante em observância aos
princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da isonomia, visto que em
procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE
9/2021-017 PMI, cujo o objeto na oportunidade era aquisição de EPI`S
(equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da secretaria
municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e demais unidades
vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao
Ministério Público . Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base
no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, visto que os preços
praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de
habilitação, além de não atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item
9.10.11, A) do instrumento convocatório.

Indeferido

Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada

0140 - GAS R-22 POR KILO (13,600KG (quilograma)

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

19.104.617/0001-85 -
CARDOSO E AGUIAR
COMERCIO E SERVICOS
LTDA

02/07/2021 - 11:18:06 Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME
(AR ELETRICA ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-
08, pelo fato de essa não ter anexado junto à habilitação o documento a que faz
referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro cadastral
junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da
emissão do certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos,
após análise da comissão, pela inabilitação dessa licitante em observância aos
princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da isonomia, visto que em
procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE
9/2021-017 PMI, cujo o objeto na oportunidade era aquisição de EPI`S
(equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da secretaria
municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e demais unidades
vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao
Ministério Público . Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base
no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, visto que os preços
praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de
habilitação, além de não atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item
9.10.11, A) do instrumento convocatório.

Indeferido

Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada

0141 - GAS R-410 POR KILO (11,340KG) (quilograma)

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

19.104.617/0001-85 -
CARDOSO E AGUIAR
COMERCIO E SERVICOS
LTDA

02/07/2021 - 11:18:15 Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME
(AR ELETRICA ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-
08, pelo fato de essa não ter anexado junto à habilitação o documento a que faz
referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro cadastral
junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da
emissão do certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos,
após análise da comissão, pela inabilitação dessa licitante em observância aos
princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da isonomia, visto que em
procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE
9/2021-017 PMI, cujo o objeto na oportunidade era aquisição de EPI`S
(equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da secretaria
municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e demais unidades
vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao
Ministério Público . Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base
no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, visto que os preços
praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de
habilitação, além de não atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item
9.10.11, A) do instrumento convocatório.

Indeferido

Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada

0142 - GAS R 134 (quilograma)

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento
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19.104.617/0001-85 -
CARDOSO E AGUIAR
COMERCIO E SERVICOS
LTDA

02/07/2021 - 11:18:20 Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME
(AR ELETRICA ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-
08, pelo fato de essa não ter anexado junto à habilitação o documento a que faz
referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro cadastral
junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da
emissão do certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos,
após análise da comissão, pela inabilitação dessa licitante em observância aos
princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da isonomia, visto que em
procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE
9/2021-017 PMI, cujo o objeto na oportunidade era aquisição de EPI`S
(equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da secretaria
municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e demais unidades
vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao
Ministério Público . Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base
no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, visto que os preços
praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de
habilitação, além de não atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item
9.10.11, A) do instrumento convocatório.

Indeferido

Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada

0143 - GAS R-141 B (quilograma)

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

19.104.617/0001-85 -
CARDOSO E AGUIAR
COMERCIO E SERVICOS
LTDA

02/07/2021 - 11:18:26 Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME
(AR ELETRICA ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-
08, pelo fato de essa não ter anexado junto à habilitação o documento a que faz
referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro cadastral
junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da
emissão do certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos,
após análise da comissão, pela inabilitação dessa licitante em observância aos
princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da isonomia, visto que em
procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE
9/2021-017 PMI, cujo o objeto na oportunidade era aquisição de EPI`S
(equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da secretaria
municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e demais unidades
vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao
Ministério Público . Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base
no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, visto que os preços
praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de
habilitação, além de não atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item
9.10.11, A) do instrumento convocatório.

Indeferido

Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada

0144 - OLEO CAPELA RF 68 1L

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

19.104.617/0001-85 -
CARDOSO E AGUIAR
COMERCIO E SERVICOS
LTDA

02/07/2021 - 11:18:44 Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME
(AR ELETRICA ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-
08, pelo fato de essa não ter anexado junto à habilitação o documento a que faz
referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro cadastral
junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da
emissão do certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos,
após análise da comissão, pela inabilitação dessa licitante em observância aos
princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da isonomia, visto que em
procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE
9/2021-017 PMI, cujo o objeto na oportunidade era aquisição de EPI`S
(equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da secretaria
municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e demais unidades
vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao
Ministério Público . Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base
no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, visto que os preços
praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de
habilitação, além de não atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item
9.10.11, A) do instrumento convocatório.

Indeferido

Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada

0145 - SUPORTE SPLIT COND 400X450MM PERFIL U PINTADO

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento
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19.104.617/0001-85 -
CARDOSO E AGUIAR
COMERCIO E SERVICOS
LTDA

02/07/2021 - 11:18:52 Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME
(AR ELETRICA ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-
08, pelo fato de essa não ter anexado junto à habilitação o documento a que faz
referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro cadastral
junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da
emissão do certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos,
após análise da comissão, pela inabilitação dessa licitante em observância aos
princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da isonomia, visto que em
procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE
9/2021-017 PMI, cujo o objeto na oportunidade era aquisição de EPI`S
(equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da secretaria
municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e demais unidades
vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao
Ministério Público . Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base
no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, visto que os preços
praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de
habilitação, além de não atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item
9.10.11, A) do instrumento convocatório.

Indeferido

Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada

0146 - SUPORTE SPLIT COND 500X500MM PERFIL U PINTADO

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

19.104.617/0001-85 -
CARDOSO E AGUIAR
COMERCIO E SERVICOS
LTDA

02/07/2021 - 11:18:58 Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME
(AR ELETRICA ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-
08, pelo fato de essa não ter anexado junto à habilitação o documento a que faz
referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro cadastral
junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da
emissão do certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos,
após análise da comissão, pela inabilitação dessa licitante em observância aos
princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da isonomia, visto que em
procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE
9/2021-017 PMI, cujo o objeto na oportunidade era aquisição de EPI`S
(equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da secretaria
municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e demais unidades
vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao
Ministério Público . Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base
no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, visto que os preços
praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de
habilitação, além de não atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item
9.10.11, A) do instrumento convocatório.

Indeferido

Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada

0147 - SUPORTE SPLIT EVAPORADORA PISO TETO 48/60

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

19.104.617/0001-85 -
CARDOSO E AGUIAR
COMERCIO E SERVICOS
LTDA

02/07/2021 - 11:19:04 Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME
(AR ELETRICA ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-
08, pelo fato de essa não ter anexado junto à habilitação o documento a que faz
referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro cadastral
junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da
emissão do certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos,
após análise da comissão, pela inabilitação dessa licitante em observância aos
princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da isonomia, visto que em
procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE
9/2021-017 PMI, cujo o objeto na oportunidade era aquisição de EPI`S
(equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da secretaria
municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e demais unidades
vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao
Ministério Público . Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base
no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, visto que os preços
praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de
habilitação, além de não atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item
9.10.11, A) do instrumento convocatório.

Indeferido

Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada

0148 - SUPORTE CONDENSADOR REFORÇADO 36/60000 BTUS

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento
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19.104.617/0001-85 -
CARDOSO E AGUIAR
COMERCIO E SERVICOS
LTDA

02/07/2021 - 11:19:09 Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME
(AR ELETRICA ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-
08, pelo fato de essa não ter anexado junto à habilitação o documento a que faz
referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro cadastral
junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da
emissão do certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos,
após análise da comissão, pela inabilitação dessa licitante em observância aos
princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da isonomia, visto que em
procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE
9/2021-017 PMI, cujo o objeto na oportunidade era aquisição de EPI`S
(equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da secretaria
municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e demais unidades
vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao
Ministério Público . Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base
no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, visto que os preços
praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de
habilitação, além de não atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item
9.10.11, A) do instrumento convocatório.

Indeferido

Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada

0149 - ESPONJOSO 3/4 C/ 2MT C/ CAPA BRANCO

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

19.104.617/0001-85 -
CARDOSO E AGUIAR
COMERCIO E SERVICOS
LTDA

02/07/2021 - 11:23:07 Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME
(AR ELETRICA ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-
08, pelo fato de essa não ter anexado junto à habilitação o documento a que faz
referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro cadastral
junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da
emissão do certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos,
após análise da comissão, pela inabilitação dessa licitante em observância aos
princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da isonomia, visto que em
procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE
9/2021-017 PMI, cujo o objeto na oportunidade era aquisição de EPI`S
(equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da secretaria
municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e demais unidades
vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao
Ministério Público . Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base
no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, visto que os preços
praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de
habilitação, além de não atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item
9.10.11, A) do instrumento convocatório.

Indeferido

Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada

0150 - ESPONJOSO 5/8 C/ 2MT C/CAPA BRANCO

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

19.104.617/0001-85 -
CARDOSO E AGUIAR
COMERCIO E SERVICOS
LTDA

02/07/2021 - 11:23:13 Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME
(AR ELETRICA ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-
08, pelo fato de essa não ter anexado junto à habilitação o documento a que faz
referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro cadastral
junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da
emissão do certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos,
após análise da comissão, pela inabilitação dessa licitante em observância aos
princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da isonomia, visto que em
procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE
9/2021-017 PMI, cujo o objeto na oportunidade era aquisição de EPI`S
(equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da secretaria
municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e demais unidades
vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao
Ministério Público . Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base
no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, visto que os preços
praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de
habilitação, além de não atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item
9.10.11, A) do instrumento convocatório.

Indeferido

Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada

0151 - ESPONJOSO 7/8 C/ 2MT C/CAPA BRANCO

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento
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19.104.617/0001-85 -
CARDOSO E AGUIAR
COMERCIO E SERVICOS
LTDA

02/07/2021 - 11:23:38 Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME
(AR ELETRICA ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-
08, pelo fato de essa não ter anexado junto à habilitação o documento a que faz
referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro cadastral
junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da
emissão do certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos,
após análise da comissão, pela inabilitação dessa licitante em observância aos
princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da isonomia, visto que em
procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE
9/2021-017 PMI, cujo o objeto na oportunidade era aquisição de EPI`S
(equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da secretaria
municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e demais unidades
vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao
Ministério Público . Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base
no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, visto que os preços
praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de
habilitação, além de não atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item
9.10.11, A) do instrumento convocatório.

Indeferido

Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada

0152 - FITA PVC 100 MM BRANCA ROLO C/ 10MTS EOS

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

19.104.617/0001-85 -
CARDOSO E AGUIAR
COMERCIO E SERVICOS
LTDA

02/07/2021 - 11:23:44 Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME
(AR ELETRICA ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-
08, pelo fato de essa não ter anexado junto à habilitação o documento a que faz
referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro cadastral
junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da
emissão do certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos,
após análise da comissão, pela inabilitação dessa licitante em observância aos
princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da isonomia, visto que em
procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE
9/2021-017 PMI, cujo o objeto na oportunidade era aquisição de EPI`S
(equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da secretaria
municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e demais unidades
vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao
Ministério Público . Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base
no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, visto que os preços
praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de
habilitação, além de não atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item
9.10.11, A) do instrumento convocatório.

Indeferido

Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada

19.104.617/0001-85 -
CARDOSO E AGUIAR
COMERCIO E SERVICOS
LTDA

02/07/2021 - 11:23:44 Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME
(AR ELETRICA ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-
08, pelo fato de essa não ter anexado junto à habilitação o documento a que faz
referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro cadastral
junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da
emissão do certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos,
após análise da comissão, pela inabilitação dessa licitante em observância aos
princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da isonomia, visto que em
procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE
9/2021-017 PMI, cujo o objeto na oportunidade era aquisição de EPI`S
(equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da secretaria
municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e demais unidades
vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao
Ministério Público . Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base
no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, visto que os preços
praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de
habilitação, além de não atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item
9.10.11, A) do instrumento convocatório.

Indeferido

Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada

0153 - SOLDA FOSCOPER SEM BANHO 2,5MMX500MM

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento



Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 23/08/2021 às 11:27:58.
Página 145 de 327

19.104.617/0001-85 -
CARDOSO E AGUIAR
COMERCIO E SERVICOS
LTDA

02/07/2021 - 11:23:51 Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME
(AR ELETRICA ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-
08, pelo fato de essa não ter anexado junto à habilitação o documento a que faz
referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro cadastral
junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da
emissão do certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos,
após análise da comissão, pela inabilitação dessa licitante em observância aos
princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da isonomia, visto que em
procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE
9/2021-017 PMI, cujo o objeto na oportunidade era aquisição de EPI`S
(equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da secretaria
municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e demais unidades
vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao
Ministério Público . Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base
no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, visto que os preços
praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de
habilitação, além de não atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item
9.10.11, A) do instrumento convocatório.

Indeferido

Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada

19.104.617/0001-85 -
CARDOSO E AGUIAR
COMERCIO E SERVICOS
LTDA

02/07/2021 - 11:23:58 Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME
(AR ELETRICA ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-
08, pelo fato de essa não ter anexado junto à habilitação o documento a que faz
referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro cadastral
junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da
emissão do certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos,
após análise da comissão, pela inabilitação dessa licitante em observância aos
princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da isonomia, visto que em
procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE
9/2021-017 PMI, cujo o objeto na oportunidade era aquisição de EPI`S
(equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da secretaria
municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e demais unidades
vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao
Ministério Público . Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base
no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, visto que os preços
praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de
habilitação, além de não atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item
9.10.11, A) do instrumento convocatório.

Indeferido

Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada

0154 - MOTOR VENTILADOR EVAPORADOR 7.000 A 12.000BTUS UNIVERSAL
220V DG -C1824

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

19.104.617/0001-85 -
CARDOSO E AGUIAR
COMERCIO E SERVICOS
LTDA

02/07/2021 - 11:24:16 Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME
(AR ELETRICA ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-
08, pelo fato de essa não ter anexado junto à habilitação o documento a que faz
referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro cadastral
junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da
emissão do certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos,
após análise da comissão, pela inabilitação dessa licitante em observância aos
princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da isonomia, visto que em
procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE
9/2021-017 PMI, cujo o objeto na oportunidade era aquisição de EPI`S
(equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da secretaria
municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e demais unidades
vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao
Ministério Público . Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base
no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, visto que os preços
praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de
habilitação, além de não atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item
9.10.11, A) do instrumento convocatório.

Indeferido

Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada

0155 - MOTOR VENTILADOR EVAPORADOR 18.000 A 30.000BTUS UNIVERSAL
220V DG -C1824

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento
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19.104.617/0001-85 -
CARDOSO E AGUIAR
COMERCIO E SERVICOS
LTDA

02/07/2021 - 11:24:06 Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME
(AR ELETRICA ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-
08, pelo fato de essa não ter anexado junto à habilitação o documento a que faz
referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro cadastral
junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da
emissão do certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos,
após análise da comissão, pela inabilitação dessa licitante em observância aos
princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da isonomia, visto que em
procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE
9/2021-017 PMI, cujo o objeto na oportunidade era aquisição de EPI`S
(equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da secretaria
municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e demais unidades
vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao
Ministério Público . Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base
no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, visto que os preços
praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de
habilitação, além de não atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item
9.10.11, A) do instrumento convocatório.

Indeferido

Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada

0156 - PROTETOR TERMICO 12.000 BTUS

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

19.104.617/0001-85 -
CARDOSO E AGUIAR
COMERCIO E SERVICOS
LTDA

02/07/2021 - 11:24:23 Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME
(AR ELETRICA ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-
08, pelo fato de essa não ter anexado junto à habilitação o documento a que faz
referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro cadastral
junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da
emissão do certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos,
após análise da comissão, pela inabilitação dessa licitante em observância aos
princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da isonomia, visto que em
procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE
9/2021-017 PMI, cujo o objeto na oportunidade era aquisição de EPI`S
(equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da secretaria
municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e demais unidades
vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao
Ministério Público . Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base
no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, visto que os preços
praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de
habilitação, além de não atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item
9.10.11, A) do instrumento convocatório.

Indeferido

Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada

0157 - PROTETOR TERMICO 9.000 BTUS

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

19.104.617/0001-85 -
CARDOSO E AGUIAR
COMERCIO E SERVICOS
LTDA

02/07/2021 - 11:24:41 Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME
(AR ELETRICA ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-
08, pelo fato de essa não ter anexado junto à habilitação o documento a que faz
referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro cadastral
junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da
emissão do certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos,
após análise da comissão, pela inabilitação dessa licitante em observância aos
princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da isonomia, visto que em
procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE
9/2021-017 PMI, cujo o objeto na oportunidade era aquisição de EPI`S
(equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da secretaria
municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e demais unidades
vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao
Ministério Público . Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base
no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, visto que os preços
praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de
habilitação, além de não atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item
9.10.11, A) do instrumento convocatório.

Indeferido

Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada

0158 - PORCA CURTA 1/4

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento
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19.104.617/0001-85 -
CARDOSO E AGUIAR
COMERCIO E SERVICOS
LTDA

02/07/2021 - 11:24:54 Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME
(AR ELETRICA ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-
08, pelo fato de essa não ter anexado junto à habilitação o documento a que faz
referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro cadastral
junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da
emissão do certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos,
após análise da comissão, pela inabilitação dessa licitante em observância aos
princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da isonomia, visto que em
procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE
9/2021-017 PMI, cujo o objeto na oportunidade era aquisição de EPI`S
(equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da secretaria
municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e demais unidades
vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao
Ministério Público . Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base
no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, visto que os preços
praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de
habilitação, além de não atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item
9.10.11, A) do instrumento convocatório.

Indeferido

Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada

0159 - PORCA CURTA 1/2

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

19.104.617/0001-85 -
CARDOSO E AGUIAR
COMERCIO E SERVICOS
LTDA

02/07/2021 - 11:25:07 Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME
(AR ELETRICA ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-
08, pelo fato de essa não ter anexado junto à habilitação o documento a que faz
referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro cadastral
junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da
emissão do certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos,
após análise da comissão, pela inabilitação dessa licitante em observância aos
princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da isonomia, visto que em
procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE
9/2021-017 PMI, cujo o objeto na oportunidade era aquisição de EPI`S
(equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da secretaria
municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e demais unidades
vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao
Ministério Público . Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base
no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, visto que os preços
praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de
habilitação, além de não atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item
9.10.11, A) do instrumento convocatório.

Indeferido

Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada

0160 - PORCA CURTA 3/8

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

19.104.617/0001-85 -
CARDOSO E AGUIAR
COMERCIO E SERVICOS
LTDA

02/07/2021 - 11:25:16 Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME
(AR ELETRICA ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-
08, pelo fato de essa não ter anexado junto à habilitação o documento a que faz
referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro cadastral
junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da
emissão do certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos,
após análise da comissão, pela inabilitação dessa licitante em observância aos
princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da isonomia, visto que em
procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE
9/2021-017 PMI, cujo o objeto na oportunidade era aquisição de EPI`S
(equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da secretaria
municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e demais unidades
vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao
Ministério Público . Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base
no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, visto que os preços
praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de
habilitação, além de não atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item
9.10.11, A) do instrumento convocatório.

Indeferido

Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada

0161 - PORCA CURTA 7/8

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento
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19.104.617/0001-85 -
CARDOSO E AGUIAR
COMERCIO E SERVICOS
LTDA

02/07/2021 - 11:25:30 Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME
(AR ELETRICA ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-
08, pelo fato de essa não ter anexado junto à habilitação o documento a que faz
referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro cadastral
junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da
emissão do certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos,
após análise da comissão, pela inabilitação dessa licitante em observância aos
princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da isonomia, visto que em
procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE
9/2021-017 PMI, cujo o objeto na oportunidade era aquisição de EPI`S
(equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da secretaria
municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e demais unidades
vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao
Ministério Público . Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base
no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, visto que os preços
praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de
habilitação, além de não atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item
9.10.11, A) do instrumento convocatório.

Indeferido

Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada

0162 - PORCA CURTA 3/4

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

19.104.617/0001-85 -
CARDOSO E AGUIAR
COMERCIO E SERVICOS
LTDA

02/07/2021 - 11:25:36 Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME
(AR ELETRICA ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-
08, pelo fato de essa não ter anexado junto à habilitação o documento a que faz
referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro cadastral
junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da
emissão do certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos,
após análise da comissão, pela inabilitação dessa licitante em observância aos
princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da isonomia, visto que em
procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE
9/2021-017 PMI, cujo o objeto na oportunidade era aquisição de EPI`S
(equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da secretaria
municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e demais unidades
vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao
Ministério Público . Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base
no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, visto que os preços
praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de
habilitação, além de não atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item
9.10.11, A) do instrumento convocatório.

Indeferido

Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada

0163 - PORCA CURTA 5/8

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

19.104.617/0001-85 -
CARDOSO E AGUIAR
COMERCIO E SERVICOS
LTDA

02/07/2021 - 11:25:47 Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME
(AR ELETRICA ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-
08, pelo fato de essa não ter anexado junto à habilitação o documento a que faz
referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro cadastral
junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da
emissão do certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos,
após análise da comissão, pela inabilitação dessa licitante em observância aos
princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da isonomia, visto que em
procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE
9/2021-017 PMI, cujo o objeto na oportunidade era aquisição de EPI`S
(equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da secretaria
municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e demais unidades
vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao
Ministério Público . Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base
no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, visto que os preços
praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de
habilitação, além de não atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item
9.10.11, A) do instrumento convocatório.

Indeferido

Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada
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19.104.617/0001-85 -
CARDOSO E AGUIAR
COMERCIO E SERVICOS
LTDA

02/07/2021 - 11:25:56 Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME
(AR ELETRICA ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-
08, pelo fato de essa não ter anexado junto à habilitação o documento a que faz
referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro cadastral
junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da
emissão do certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos,
após análise da comissão, pela inabilitação dessa licitante em observância aos
princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da isonomia, visto que em
procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE
9/2021-017 PMI, cujo o objeto na oportunidade era aquisição de EPI`S
(equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da secretaria
municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e demais unidades
vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao
Ministério Público . Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base
no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, visto que os preços
praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de
habilitação, além de não atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item
9.10.11, A) do instrumento convocatório.

Indeferido

Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada

0164 - OLEO LUBRIFICANTE POLIESTER 160PZ 1L

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

19.104.617/0001-85 -
CARDOSO E AGUIAR
COMERCIO E SERVICOS
LTDA

02/07/2021 - 11:26:03 Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME
(AR ELETRICA ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-
08, pelo fato de essa não ter anexado junto à habilitação o documento a que faz
referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro cadastral
junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da
emissão do certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos,
após análise da comissão, pela inabilitação dessa licitante em observância aos
princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da isonomia, visto que em
procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE
9/2021-017 PMI, cujo o objeto na oportunidade era aquisição de EPI`S
(equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da secretaria
municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e demais unidades
vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao
Ministério Público . Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base
no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, visto que os preços
praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de
habilitação, além de não atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item
9.10.11, A) do instrumento convocatório.

Indeferido

Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada

Chat
Data Apelido Frase

21/06/2021 - 10:23 Sistema O processo foi republicado em 21/06/2021 às 10:23.

21/06/2021 - 12:10:19 Sistema Atendendo à solicitação do Órgão, os prazos do processo foram alterados. Os dados originais estão
preservados na tabela de republicações.

21/06/2021 - 14:27:02 Sistema Atendendo à solicitação do Órgão, os prazos do processo foram alterados. Os dados originais estão
preservados na tabela de republicações.

30/06/2021 - 08:32:52 Sistema O processo está em fase de análise das propostas

30/06/2021 - 08:35:54 Sistema As propostas foram analisadas e o processo foi aberto

30/06/2021 - 08:35:54 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.

30/06/2021 - 08:35:54 Sistema O processo utiliza o intervalo de lances de R$ 0,01. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será
desconsiderado.

30/06/2021 - 08:35:54 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.

30/06/2021 - 08:36:41 Pregoeiro bom dia, vamos iniciar o certame

30/06/2021 - 08:36:53 Sistema O item 0001 foi aberto pelo pregoeiro.

30/06/2021 - 08:36:53 Sistema O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

30/06/2021 - 08:36:56 Sistema O item 0002 foi aberto pelo pregoeiro.

30/06/2021 - 08:36:56 Sistema O item 0002 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

30/06/2021 - 08:36:57 Sistema O item 0003 foi aberto pelo pregoeiro.

30/06/2021 - 08:36:57 Sistema O item 0003 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

30/06/2021 - 08:36:57 Sistema O item 0004 foi aberto pelo pregoeiro.

30/06/2021 - 08:36:57 Sistema O item 0004 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.



Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 23/08/2021 às 11:27:58.
Página 150 de 327

30/06/2021 - 08:36:58 Sistema O item 0005 foi aberto pelo pregoeiro.

30/06/2021 - 08:36:58 Sistema O item 0005 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

30/06/2021 - 08:37:00 Sistema O item 0006 foi aberto pelo pregoeiro.

30/06/2021 - 08:37:00 Sistema O item 0006 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

30/06/2021 - 08:37:01 Sistema O item 0007 foi aberto pelo pregoeiro.

30/06/2021 - 08:37:01 Sistema O item 0007 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

30/06/2021 - 08:37:02 Sistema O item 0008 foi aberto pelo pregoeiro.

30/06/2021 - 08:37:02 Sistema O item 0008 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

30/06/2021 - 08:37:12 Sistema O item 0009 foi aberto pelo pregoeiro.

30/06/2021 - 08:37:12 Sistema O item 0009 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

30/06/2021 - 08:37:14 Sistema O item 0010 foi aberto pelo pregoeiro.

30/06/2021 - 08:37:14 Sistema O item 0010 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

30/06/2021 - 08:47:14 Sistema O item 0008 foi encerrado.

30/06/2021 - 08:54:17 Pregoeiro ATENÇÃO SENHORES LICITANTES: as empresas que baixarem o preço de forma inexequível ou
desistirem do mesmo, sofrerão as sanções previstas NA Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores..Art. 88.
As sanções previstas nos incisos III e IV do artigo anterior poderão também ser aplicadas às empresas ou
aos profissionais que, em razão dos contratos regidos por esta Lei: II - tenham praticado atos ilícitos visando
a frustrar os objetivos da licitação

30/06/2021 - 08:54:23 Sistema Foi solicitado o cancelamento do lance de R$ 159,00 para o item 0003 pelo fornecedor responsável pelo seu
registro.

30/06/2021 - 08:54:41 Sistema Foi solicitado o cancelamento do lance de R$ 149,00 para o item 0004 pelo fornecedor responsável pelo seu
registro.

30/06/2021 - 08:54:51 Pregoeiro ATENÇÃO SENHORES LICITANTES: as empresas que baixarem o preço de forma inexequível ou
desistirem do mesmo, sofrerão as sanções previstas NA Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores..Art. 88.
As sanções previstas nos incisos III e IV do artigo anterior poderão também ser aplicadas às empresas ou
aos profissionais que, em razão dos contratos regidos por esta Lei: II - tenham praticado atos ilícitos visando
a frustrar os objetivos da licitação

30/06/2021 - 08:55:29 Sistema Foi solicitado o cancelamento do lance de R$ 60,00 para o item 0006 pelo fornecedor responsável pelo seu
registro.

30/06/2021 - 08:56:10 Sistema Foi solicitado o cancelamento do lance de R$ 182,00 para o item 0002 pelo fornecedor responsável pelo seu
registro.

30/06/2021 - 08:56:16 Sistema Foi solicitado o cancelamento do lance de R$ 182,00 para o item 0001 pelo fornecedor responsável pelo seu
registro.

30/06/2021 - 08:56:25 Sistema O pedido de cancelamento do lance de R$ 182,00 para o item 0002 foi aprovado pelo pregoeiro.

30/06/2021 - 08:56:26 Sistema O item 0009 foi encerrado.

30/06/2021 - 08:56:34 Sistema O pedido de cancelamento do lance de R$ 159,00 para o item 0003 foi aprovado pelo pregoeiro.

30/06/2021 - 08:56:41 Sistema O pedido de cancelamento do lance de R$ 60,00 para o item 0006 foi aprovado pelo pregoeiro.

30/06/2021 - 08:56:47 Sistema O pedido de cancelamento do lance de R$ 182,00 para o item 0001 foi aprovado pelo pregoeiro.

30/06/2021 - 08:56:50 Sistema O item 0007 foi encerrado.

30/06/2021 - 08:56:56 Sistema O pedido de cancelamento do lance de R$ 149,00 para o item 0004 foi aprovado pelo pregoeiro.

30/06/2021 - 08:57:23 Sistema O item 0005 foi encerrado.

30/06/2021 - 08:57:29 Sistema O item 0006 foi encerrado.

30/06/2021 - 08:57:35 Sistema O item 0004 foi encerrado.

30/06/2021 - 08:57:56 Sistema O item 0010 foi encerrado.

30/06/2021 - 08:59:05 Sistema O item 0011 foi aberto pelo pregoeiro.

30/06/2021 - 08:59:05 Sistema O item 0011 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

30/06/2021 - 08:59:06 Sistema O item 0012 foi aberto pelo pregoeiro.

30/06/2021 - 08:59:06 Sistema O item 0012 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

30/06/2021 - 08:59:07 Sistema O item 0013 foi aberto pelo pregoeiro.

30/06/2021 - 08:59:07 Sistema O item 0013 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

30/06/2021 - 08:59:08 Sistema O item 0014 foi aberto pelo pregoeiro.

30/06/2021 - 08:59:08 Sistema O item 0014 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

30/06/2021 - 08:59:09 Sistema O item 0015 foi aberto pelo pregoeiro.

30/06/2021 - 08:59:09 Sistema O item 0015 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

30/06/2021 - 08:59:11 Sistema O item 0016 foi aberto pelo pregoeiro.

30/06/2021 - 08:59:11 Sistema O item 0016 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

30/06/2021 - 08:59:12 Sistema O item 0017 foi aberto pelo pregoeiro.

30/06/2021 - 08:59:12 Sistema O item 0017 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

30/06/2021 - 08:59:13 Sistema O item 0018 foi aberto pelo pregoeiro.

30/06/2021 - 08:59:13 Sistema O item 0018 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

30/06/2021 - 08:59:14 Sistema O item 0019 foi aberto pelo pregoeiro.

30/06/2021 - 08:59:14 Sistema O item 0019 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

30/06/2021 - 08:59:15 Sistema O item 0020 foi aberto pelo pregoeiro.
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30/06/2021 - 08:59:15 Sistema O item 0020 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

30/06/2021 - 09:00:33 Pregoeiro ATENÇÃO SENHORES LICITANTES: as empresas que baixarem o preço de forma inexequível ou
desistirem do mesmo, sofrerão as sanções previstas NA Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores..Art. 88.
As sanções previstas nos incisos III e IV do artigo anterior poderão também ser aplicadas às empresas ou
aos profissionais que, em razão dos contratos regidos por esta Lei: II - tenham praticado atos ilícitos visando
a frustrar os objetivos da licitação

30/06/2021 - 09:09:08 Sistema O item 0013 foi encerrado.

30/06/2021 - 09:09:08 Sistema O item 0014 foi encerrado.

30/06/2021 - 09:09:11 Sistema O item 0015 foi encerrado.

30/06/2021 - 09:09:11 Sistema O item 0016 foi encerrado.

30/06/2021 - 09:09:14 Sistema O item 0017 foi encerrado.

30/06/2021 - 09:09:14 Sistema O item 0018 foi encerrado.

30/06/2021 - 09:09:14 Sistema O item 0019 foi encerrado.

30/06/2021 - 09:09:17 Sistema O item 0020 foi encerrado.

30/06/2021 - 09:11:00 Sistema O item 0011 foi encerrado.

30/06/2021 - 09:11:06 Sistema O item 0012 foi encerrado.

30/06/2021 - 09:13:18 Pregoeiro ATENÇÃO SENHORES LICITANTES: as empresas que baixarem o preço de forma inexequível ou
desistirem do mesmo, sofrerão as sanções previstas NA Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores..Art. 88.
As sanções previstas nos incisos III e IV do artigo anterior poderão também ser aplicadas às empresas ou
aos profissionais que, em razão dos contratos regidos por esta Lei: II - tenham praticado atos ilícitos visando
a frustrar os objetivos da licitação

30/06/2021 - 09:16:38 Sistema O item 0003 foi encerrado.

30/06/2021 - 09:18:38 Sistema O item 0001 foi encerrado.

30/06/2021 - 09:18:53 Sistema O item 0002 foi encerrado.

30/06/2021 - 09:19:07 Sistema O item 0021 foi aberto pelo pregoeiro.

30/06/2021 - 09:19:07 Sistema O item 0021 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

30/06/2021 - 09:19:08 Sistema O item 0022 foi aberto pelo pregoeiro.

30/06/2021 - 09:19:08 Sistema O item 0022 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

30/06/2021 - 09:19:09 Sistema O item 0023 foi aberto pelo pregoeiro.

30/06/2021 - 09:19:09 Sistema O item 0023 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

30/06/2021 - 09:19:10 Sistema O item 0024 foi aberto pelo pregoeiro.

30/06/2021 - 09:19:10 Sistema O item 0024 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

30/06/2021 - 09:19:11 Sistema O item 0025 foi aberto pelo pregoeiro.

30/06/2021 - 09:19:11 Sistema O item 0025 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

30/06/2021 - 09:30:12 Pregoeiro ATENÇÃO SENHORES LICITANTES: as empresas que baixarem o preço de forma inexequível ou
desistirem do mesmo, sofrerão as sanções previstas NA Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores..Art. 88.
As sanções previstas nos incisos III e IV do artigo anterior poderão também ser aplicadas às empresas ou
aos profissionais que, em razão dos contratos regidos por esta Lei: II - tenham praticado atos ilícitos visando
a frustrar os objetivos da licitação

30/06/2021 - 09:31:27 Sistema O item 0021 foi encerrado.

30/06/2021 - 09:32:44 Pregoeiro ATENÇÃO: OS LANCES INEXEQUÍVEIS SERÃO DESCLASSIFICADOS E AS EMPRESAS SOFRERÃO AS
SANÇÕES PREVISTAS EM LEI.

30/06/2021 - 09:37:27 Sistema O item 0022 foi encerrado.

30/06/2021 - 09:42:27 Sistema O item 0025 foi encerrado.

30/06/2021 - 09:43:24 Pregoeiro ATENÇÃO SENHORES LICITANTES: as empresas que baixarem o preço de forma inexequível ou
desistirem do mesmo, sofrerão as sanções previstas NA Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores..Art. 88.
As sanções previstas nos incisos III e IV do artigo anterior poderão também ser aplicadas às empresas ou
aos profissionais que, em razão dos contratos regidos por esta Lei: II - tenham praticado atos ilícitos visando
a frustrar os objetivos da licitação

30/06/2021 - 09:43:38 Pregoeiro ATENÇÃO: OS LANCES INEXEQUÍVEIS SERÃO DESCLASSIFICADOS E AS EMPRESAS SOFRERÃO AS
SANÇÕES PREVISTAS EM LEI.

30/06/2021 - 09:43:47 Sistema O item 0023 foi encerrado.

30/06/2021 - 09:43:57 Sistema O item 0024 foi encerrado.

30/06/2021 - 09:44:29 Sistema O item 0026 foi aberto pelo pregoeiro.

30/06/2021 - 09:44:29 Sistema O item 0026 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

30/06/2021 - 09:44:30 Sistema O item 0027 foi aberto pelo pregoeiro.

30/06/2021 - 09:44:30 Sistema O item 0027 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

30/06/2021 - 09:44:31 Sistema O item 0028 foi aberto pelo pregoeiro.

30/06/2021 - 09:44:31 Sistema O item 0028 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

30/06/2021 - 09:44:32 Sistema O item 0029 foi aberto pelo pregoeiro.

30/06/2021 - 09:44:32 Sistema O item 0029 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

30/06/2021 - 09:44:33 Sistema O item 0030 foi aberto pelo pregoeiro.

30/06/2021 - 09:44:33 Sistema O item 0030 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

30/06/2021 - 09:54:29 Sistema O item 0026 foi encerrado.

30/06/2021 - 09:54:32 Sistema O item 0027 foi encerrado.



Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 23/08/2021 às 11:27:58.
Página 152 de 327

30/06/2021 - 09:54:32 Sistema O item 0028 foi encerrado.

30/06/2021 - 09:54:32 Sistema O item 0029 foi encerrado.

30/06/2021 - 09:54:33 Sistema O item 0030 foi encerrado.

30/06/2021 - 09:55:43 Sistema O item 0031 foi aberto pelo pregoeiro.

30/06/2021 - 09:55:43 Sistema O item 0031 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

30/06/2021 - 09:55:45 Sistema O item 0032 foi aberto pelo pregoeiro.

30/06/2021 - 09:55:45 Sistema O item 0032 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

30/06/2021 - 09:55:45 Sistema O item 0033 foi aberto pelo pregoeiro.

30/06/2021 - 09:55:45 Sistema O item 0033 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

30/06/2021 - 09:55:46 Sistema O item 0034 foi aberto pelo pregoeiro.

30/06/2021 - 09:55:46 Sistema O item 0034 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

30/06/2021 - 09:55:47 Sistema O item 0035 foi aberto pelo pregoeiro.

30/06/2021 - 09:55:47 Sistema O item 0035 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

30/06/2021 - 10:08:40 Pregoeiro ATENÇÃO SENHORES LICITANTES: as empresas que baixarem o preço de forma inexequível ou
desistirem do mesmo, sofrerão as sanções previstas NA Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores..Art. 88.
As sanções previstas nos incisos III e IV do artigo anterior poderão também ser aplicadas às empresas ou
aos profissionais que, em razão dos contratos regidos por esta Lei: II - tenham praticado atos ilícitos visando
a frustrar os objetivos da licitação

30/06/2021 - 10:08:49 Pregoeiro ATENÇÃO: OS LANCES INEXEQUÍVEIS SERÃO DESCLASSIFICADOS E AS EMPRESAS SOFRERÃO AS
SANÇÕES PREVISTAS EM LEI.

30/06/2021 - 10:09:39 Sistema O item 0033 foi encerrado.

30/06/2021 - 10:11:31 Sistema O item 0034 foi encerrado.

30/06/2021 - 10:14:13 Sistema O item 0031 foi encerrado.

30/06/2021 - 10:14:21 Sistema O item 0032 foi encerrado.

30/06/2021 - 10:14:25 Sistema O item 0035 foi encerrado.

30/06/2021 - 10:14:35 Sistema O item 0036 foi aberto pelo pregoeiro.

30/06/2021 - 10:14:35 Sistema O item 0036 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

30/06/2021 - 10:14:37 Sistema O item 0037 foi aberto pelo pregoeiro.

30/06/2021 - 10:14:37 Sistema O item 0037 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

30/06/2021 - 10:14:39 Sistema O item 0038 foi aberto pelo pregoeiro.

30/06/2021 - 10:14:39 Sistema O item 0038 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

30/06/2021 - 10:14:40 Sistema O item 0039 foi aberto pelo pregoeiro.

30/06/2021 - 10:14:40 Sistema O item 0039 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

30/06/2021 - 10:14:44 Sistema O item 0040 foi aberto pelo pregoeiro.

30/06/2021 - 10:14:44 Sistema O item 0040 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

30/06/2021 - 10:32:19 Sistema O item 0040 foi encerrado.

30/06/2021 - 10:34:29 Sistema O item 0036 foi encerrado.

30/06/2021 - 10:34:35 Sistema O item 0037 foi encerrado.

30/06/2021 - 10:35:39 Pregoeiro ATENÇÃO SENHORES LICITANTES: as empresas que baixarem o preço de forma inexequível ou
desistirem do mesmo, sofrerão as sanções previstas NA Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores..Art. 88.
As sanções previstas nos incisos III e IV do artigo anterior poderão também ser aplicadas às empresas ou
aos profissionais que, em razão dos contratos regidos por esta Lei: II - tenham praticado atos ilícitos visando
a frustrar os objetivos da licitação

30/06/2021 - 10:35:49 Pregoeiro ATENÇÃO: OS LANCES INEXEQUÍVEIS SERÃO DESCLASSIFICADOS E AS EMPRESAS SOFRERÃO AS
SANÇÕES PREVISTAS EM LEI.

30/06/2021 - 10:36:46 Sistema O item 0038 foi encerrado.

30/06/2021 - 10:36:52 Sistema O item 0039 foi encerrado.

30/06/2021 - 10:37:10 Sistema O item 0041 foi aberto pelo pregoeiro.

30/06/2021 - 10:37:10 Sistema O item 0041 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

30/06/2021 - 10:37:11 Sistema O item 0042 foi aberto pelo pregoeiro.

30/06/2021 - 10:37:11 Sistema O item 0042 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

30/06/2021 - 10:37:12 Sistema O item 0043 foi aberto pelo pregoeiro.

30/06/2021 - 10:37:12 Sistema O item 0043 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

30/06/2021 - 10:37:13 Sistema O item 0044 foi aberto pelo pregoeiro.

30/06/2021 - 10:37:13 Sistema O item 0044 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

30/06/2021 - 10:37:13 Sistema O item 0045 foi aberto pelo pregoeiro.

30/06/2021 - 10:37:13 Sistema O item 0045 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

30/06/2021 - 10:55:13 Sistema O item 0041 foi encerrado.

30/06/2021 - 10:55:28 Sistema O item 0042 foi encerrado.

30/06/2021 - 10:55:52 Sistema O item 0043 foi encerrado.

30/06/2021 - 10:56:00 Sistema O item 0044 foi encerrado.

30/06/2021 - 10:56:08 Sistema O item 0045 foi encerrado.
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30/06/2021 - 10:56:15 Sistema O item 0046 foi aberto pelo pregoeiro.

30/06/2021 - 10:56:15 Sistema O item 0046 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

30/06/2021 - 10:56:16 Sistema O item 0047 foi aberto pelo pregoeiro.

30/06/2021 - 10:56:16 Sistema O item 0047 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

30/06/2021 - 10:56:17 Sistema O item 0048 foi aberto pelo pregoeiro.

30/06/2021 - 10:56:17 Sistema O item 0048 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

30/06/2021 - 10:56:17 Sistema O item 0049 foi aberto pelo pregoeiro.

30/06/2021 - 10:56:17 Sistema O item 0049 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

30/06/2021 - 10:56:18 Sistema O item 0050 foi aberto pelo pregoeiro.

30/06/2021 - 10:56:18 Sistema O item 0050 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

30/06/2021 - 11:06:18 Sistema O item 0046 foi encerrado.

30/06/2021 - 11:06:18 Sistema O item 0047 foi encerrado.

30/06/2021 - 11:06:18 Sistema O item 0048 foi encerrado.

30/06/2021 - 11:06:18 Sistema O item 0049 foi encerrado.

30/06/2021 - 11:06:18 Sistema O item 0050 foi encerrado.

30/06/2021 - 11:06:39 Sistema O item 0051 foi aberto pelo pregoeiro.

30/06/2021 - 11:06:39 Sistema O item 0051 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

30/06/2021 - 11:06:40 Sistema O item 0052 foi aberto pelo pregoeiro.

30/06/2021 - 11:06:40 Sistema O item 0052 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

30/06/2021 - 11:06:41 Sistema O item 0053 foi aberto pelo pregoeiro.

30/06/2021 - 11:06:41 Sistema O item 0053 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

30/06/2021 - 11:06:42 Sistema O item 0054 foi aberto pelo pregoeiro.

30/06/2021 - 11:06:42 Sistema O item 0054 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

30/06/2021 - 11:06:44 Sistema O item 0055 foi aberto pelo pregoeiro.

30/06/2021 - 11:06:44 Sistema O item 0055 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

30/06/2021 - 11:15:38 Sistema O item 0056 foi aberto pelo pregoeiro.

30/06/2021 - 11:15:38 Sistema O item 0056 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

30/06/2021 - 11:15:40 Sistema O item 0057 foi aberto pelo pregoeiro.

30/06/2021 - 11:15:40 Sistema O item 0057 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

30/06/2021 - 11:15:41 Sistema O item 0058 foi aberto pelo pregoeiro.

30/06/2021 - 11:15:41 Sistema O item 0058 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

30/06/2021 - 11:15:42 Sistema O item 0059 foi aberto pelo pregoeiro.

30/06/2021 - 11:15:42 Sistema O item 0059 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

30/06/2021 - 11:15:43 Sistema O item 0060 foi aberto pelo pregoeiro.

30/06/2021 - 11:15:43 Sistema O item 0060 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

30/06/2021 - 11:19:09 Pregoeiro ATENÇÃO SENHORES LICITANTES: as empresas que baixarem o preço de forma inexequível ou
desistirem do mesmo, sofrerão as sanções previstas NA Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores..Art. 88.
As sanções previstas nos incisos III e IV do artigo anterior poderão também ser aplicadas às empresas ou
aos profissionais que, em razão dos contratos regidos por esta Lei: II - tenham praticado atos ilícitos visando
a frustrar os objetivos da licitação

30/06/2021 - 11:19:19 Pregoeiro ATENÇÃO: OS LANCES INEXEQUÍVEIS SERÃO DESCLASSIFICADOS E AS EMPRESAS SOFRERÃO AS
SANÇÕES PREVISTAS EM LEI.

30/06/2021 - 11:20:10 Sistema O item 0052 foi encerrado.

30/06/2021 - 11:23:44 Sistema O item 0053 foi encerrado.

30/06/2021 - 11:26:17 Pregoeiro ATENÇÃO: OS LANCES INEXEQUÍVEIS SERÃO DESCLASSIFICADOS E AS EMPRESAS SOFRERÃO AS
SANÇÕES PREVISTAS EM LEI.

30/06/2021 - 11:26:42 Sistema O item 0057 foi encerrado.

30/06/2021 - 11:28:03 Sistema O item 0056 foi encerrado.

30/06/2021 - 11:28:12 Sistema O item 0054 foi encerrado.

30/06/2021 - 11:29:40 Sistema O item 0059 foi encerrado.

30/06/2021 - 11:30:25 Sistema Foi solicitado o cancelamento do lance de R$ 11,80 para o item 0058 pelo fornecedor responsável pelo seu
registro.

30/06/2021 - 11:30:25 Sistema O item 0055 foi encerrado.

30/06/2021 - 11:30:34 Sistema O item 0051 foi encerrado.

30/06/2021 - 11:31:16 Sistema O pedido de cancelamento do lance de R$ 11,80 para o item 0058 foi aprovado pelo pregoeiro.

30/06/2021 - 11:32:07 Sistema O item 0058 foi encerrado.

30/06/2021 - 11:32:50 Sistema O item 0060 foi encerrado.

30/06/2021 - 11:33:07 Sistema O item 0061 foi aberto pelo pregoeiro.

30/06/2021 - 11:33:07 Sistema O item 0061 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

30/06/2021 - 11:33:08 Sistema O item 0062 foi aberto pelo pregoeiro.
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30/06/2021 - 11:33:08 Sistema O item 0062 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

30/06/2021 - 11:33:08 Sistema O item 0063 foi aberto pelo pregoeiro.

30/06/2021 - 11:33:08 Sistema O item 0063 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

30/06/2021 - 11:33:09 Sistema O item 0064 foi aberto pelo pregoeiro.

30/06/2021 - 11:33:09 Sistema O item 0064 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

30/06/2021 - 11:33:10 Sistema O item 0065 foi aberto pelo pregoeiro.

30/06/2021 - 11:33:10 Sistema O item 0065 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

30/06/2021 - 11:43:04 Sistema O item 0066 foi aberto pelo pregoeiro.

30/06/2021 - 11:43:04 Sistema O item 0066 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

30/06/2021 - 11:43:05 Sistema O item 0067 foi aberto pelo pregoeiro.

30/06/2021 - 11:43:05 Sistema O item 0067 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

30/06/2021 - 11:43:05 Sistema O item 0068 foi aberto pelo pregoeiro.

30/06/2021 - 11:43:05 Sistema O item 0068 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

30/06/2021 - 11:43:06 Sistema O item 0069 foi aberto pelo pregoeiro.

30/06/2021 - 11:43:06 Sistema O item 0069 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

30/06/2021 - 11:43:07 Sistema O item 0061 foi encerrado.

30/06/2021 - 11:43:08 Sistema O item 0070 foi aberto pelo pregoeiro.

30/06/2021 - 11:43:08 Sistema O item 0070 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

30/06/2021 - 11:43:10 Sistema O item 0062 foi encerrado.

30/06/2021 - 11:43:10 Sistema O item 0063 foi encerrado.

30/06/2021 - 11:43:10 Sistema O item 0064 foi encerrado.

30/06/2021 - 11:43:10 Sistema O item 0065 foi encerrado.

30/06/2021 - 11:51:31 Sistema O item 0071 foi aberto pelo pregoeiro.

30/06/2021 - 11:51:31 Sistema O item 0071 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

30/06/2021 - 11:51:32 Sistema O item 0072 foi aberto pelo pregoeiro.

30/06/2021 - 11:51:32 Sistema O item 0072 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

30/06/2021 - 11:51:33 Sistema O item 0073 foi aberto pelo pregoeiro.

30/06/2021 - 11:51:33 Sistema O item 0073 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

30/06/2021 - 11:51:35 Sistema O item 0074 foi aberto pelo pregoeiro.

30/06/2021 - 11:51:35 Sistema O item 0074 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

30/06/2021 - 11:51:37 Sistema O item 0075 foi aberto pelo pregoeiro.

30/06/2021 - 11:51:37 Sistema O item 0075 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

30/06/2021 - 11:53:04 Sistema O item 0066 foi encerrado.

30/06/2021 - 11:53:07 Sistema O item 0067 foi encerrado.

30/06/2021 - 11:53:07 Sistema O item 0068 foi encerrado.

30/06/2021 - 11:53:07 Sistema O item 0069 foi encerrado.

30/06/2021 - 11:53:10 Sistema O item 0070 foi encerrado.

30/06/2021 - 11:53:36 Sistema O item 0076 foi aberto pelo pregoeiro.

30/06/2021 - 11:53:36 Sistema O item 0076 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

30/06/2021 - 11:53:37 Sistema O item 0077 foi aberto pelo pregoeiro.

30/06/2021 - 11:53:37 Sistema O item 0077 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

30/06/2021 - 11:53:38 Sistema O item 0078 foi aberto pelo pregoeiro.

30/06/2021 - 11:53:38 Sistema O item 0078 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

30/06/2021 - 11:53:38 Sistema O item 0079 foi aberto pelo pregoeiro.

30/06/2021 - 11:53:38 Sistema O item 0079 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

30/06/2021 - 11:53:39 Sistema O item 0080 foi aberto pelo pregoeiro.

30/06/2021 - 11:53:39 Sistema O item 0080 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

30/06/2021 - 12:03:25 Sistema O item 0072 foi encerrado.

30/06/2021 - 12:03:31 Sistema O item 0073 foi encerrado.

30/06/2021 - 12:03:37 Sistema O item 0074 foi encerrado.

30/06/2021 - 12:03:37 Sistema O item 0076 foi encerrado.

30/06/2021 - 12:03:40 Sistema O item 0079 foi encerrado.

30/06/2021 - 12:03:46 Sistema O item 0075 foi encerrado.

30/06/2021 - 12:03:52 Sistema O item 0080 foi encerrado.

30/06/2021 - 12:03:58 Sistema O item 0071 foi encerrado.

30/06/2021 - 12:04:10 Sistema O item 0078 foi encerrado.

30/06/2021 - 12:04:22 Sistema O item 0077 foi encerrado.
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30/06/2021 - 12:07:41 Pregoeiro boa tarde, certame será suspenso para almoço e retorna as 14:30

30/06/2021 - 14:25:29 Pregoeiro boa tarde em 5 minutos daremos prosseguimento no certame.

30/06/2021 - 14:30:11 Pregoeiro vamos dar prosseguimento no certame.

30/06/2021 - 14:30:19 Sistema O item 0081 foi aberto pelo pregoeiro.

30/06/2021 - 14:30:19 Sistema O item 0081 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

30/06/2021 - 14:30:20 Sistema O item 0082 foi aberto pelo pregoeiro.

30/06/2021 - 14:30:20 Sistema O item 0082 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

30/06/2021 - 14:30:21 Sistema O item 0083 foi aberto pelo pregoeiro.

30/06/2021 - 14:30:21 Sistema O item 0083 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

30/06/2021 - 14:30:21 Sistema O item 0084 foi aberto pelo pregoeiro.

30/06/2021 - 14:30:21 Sistema O item 0084 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

30/06/2021 - 14:30:23 Sistema O item 0085 foi aberto pelo pregoeiro.

30/06/2021 - 14:30:23 Sistema O item 0085 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

30/06/2021 - 14:40:22 Sistema O item 0083 foi encerrado.

30/06/2021 - 14:40:22 Sistema O item 0084 foi encerrado.

30/06/2021 - 14:41:13 Sistema O item 0085 foi encerrado.

30/06/2021 - 14:47:36 Sistema O item 0086 foi aberto pelo pregoeiro.

30/06/2021 - 14:47:36 Sistema O item 0086 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

30/06/2021 - 14:47:37 Sistema O item 0087 foi aberto pelo pregoeiro.

30/06/2021 - 14:47:37 Sistema O item 0087 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

30/06/2021 - 14:47:38 Sistema O item 0088 foi aberto pelo pregoeiro.

30/06/2021 - 14:47:38 Sistema O item 0088 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

30/06/2021 - 14:47:38 Sistema O item 0089 foi aberto pelo pregoeiro.

30/06/2021 - 14:47:38 Sistema O item 0089 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

30/06/2021 - 14:47:39 Sistema O item 0090 foi aberto pelo pregoeiro.

30/06/2021 - 14:47:39 Sistema O item 0090 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

30/06/2021 - 14:49:17 Sistema O item 0082 foi encerrado.

30/06/2021 - 14:50:24 Sistema O item 0081 foi encerrado.

30/06/2021 - 14:57:38 Sistema O item 0086 foi encerrado.

30/06/2021 - 14:57:38 Sistema O item 0087 foi encerrado.

30/06/2021 - 14:57:38 Sistema O item 0088 foi encerrado.

30/06/2021 - 14:57:38 Sistema O item 0089 foi encerrado.

30/06/2021 - 14:57:42 Sistema O item 0090 foi encerrado.

30/06/2021 - 14:57:55 Sistema O item 0091 foi aberto pelo pregoeiro.

30/06/2021 - 14:57:55 Sistema O item 0091 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

30/06/2021 - 14:57:56 Sistema O item 0092 foi aberto pelo pregoeiro.

30/06/2021 - 14:57:56 Sistema O item 0092 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

30/06/2021 - 14:57:57 Sistema O item 0093 foi aberto pelo pregoeiro.

30/06/2021 - 14:57:57 Sistema O item 0093 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

30/06/2021 - 14:57:57 Sistema O item 0094 foi aberto pelo pregoeiro.

30/06/2021 - 14:57:57 Sistema O item 0094 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

30/06/2021 - 14:57:58 Sistema O item 0095 foi aberto pelo pregoeiro.

30/06/2021 - 14:57:58 Sistema O item 0095 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

30/06/2021 - 15:07:56 Sistema O item 0091 foi encerrado.

30/06/2021 - 15:07:56 Sistema O item 0092 foi encerrado.

30/06/2021 - 15:07:57 Sistema O item 0093 foi encerrado.

30/06/2021 - 15:07:57 Sistema O item 0094 foi encerrado.

30/06/2021 - 15:08:00 Sistema O item 0095 foi encerrado.

30/06/2021 - 15:08:11 Sistema O item 0096 foi aberto pelo pregoeiro.

30/06/2021 - 15:08:11 Sistema O item 0096 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

30/06/2021 - 15:08:11 Sistema O item 0097 foi aberto pelo pregoeiro.

30/06/2021 - 15:08:11 Sistema O item 0097 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

30/06/2021 - 15:08:12 Sistema O item 0098 foi aberto pelo pregoeiro.

30/06/2021 - 15:08:12 Sistema O item 0098 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

30/06/2021 - 15:08:13 Sistema O item 0099 foi aberto pelo pregoeiro.

30/06/2021 - 15:08:13 Sistema O item 0099 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

30/06/2021 - 15:08:14 Sistema O item 0100 foi aberto pelo pregoeiro.
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30/06/2021 - 15:08:14 Sistema O item 0100 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

30/06/2021 - 15:11:40 Sistema Foi solicitado o cancelamento do lance de R$ 0,75 para o item 0100 pelo fornecedor responsável pelo seu
registro.

30/06/2021 - 15:11:59 Sistema O pedido de cancelamento do lance de R$ 0,75 para o item 0100 foi aprovado pelo pregoeiro.

30/06/2021 - 15:17:02 Sistema O item 0101 foi aberto pelo pregoeiro.

30/06/2021 - 15:17:02 Sistema O item 0101 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

30/06/2021 - 15:17:03 Sistema O item 0102 foi aberto pelo pregoeiro.

30/06/2021 - 15:17:03 Sistema O item 0102 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

30/06/2021 - 15:17:04 Sistema O item 0103 foi aberto pelo pregoeiro.

30/06/2021 - 15:17:04 Sistema O item 0103 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

30/06/2021 - 15:17:05 Sistema O item 0104 foi aberto pelo pregoeiro.

30/06/2021 - 15:17:05 Sistema O item 0104 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

30/06/2021 - 15:17:06 Sistema O item 0105 foi aberto pelo pregoeiro.

30/06/2021 - 15:17:06 Sistema O item 0105 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

30/06/2021 - 15:19:44 Sistema O item 0097 foi encerrado.

30/06/2021 - 15:20:07 Sistema O item 0096 foi encerrado.

30/06/2021 - 15:20:14 Sistema O item 0098 foi encerrado.

30/06/2021 - 15:20:20 Sistema O item 0099 foi encerrado.

30/06/2021 - 15:22:32 Sistema O item 0100 foi encerrado.

30/06/2021 - 15:26:51 Sistema O item 0106 foi aberto pelo pregoeiro.

30/06/2021 - 15:26:51 Sistema O item 0106 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

30/06/2021 - 15:26:52 Sistema O item 0107 foi aberto pelo pregoeiro.

30/06/2021 - 15:26:52 Sistema O item 0107 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

30/06/2021 - 15:26:52 Sistema O item 0108 foi aberto pelo pregoeiro.

30/06/2021 - 15:26:52 Sistema O item 0108 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

30/06/2021 - 15:26:53 Sistema O item 0109 foi aberto pelo pregoeiro.

30/06/2021 - 15:26:53 Sistema O item 0109 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

30/06/2021 - 15:26:55 Sistema O item 0110 foi aberto pelo pregoeiro.

30/06/2021 - 15:26:55 Sistema O item 0110 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

30/06/2021 - 15:27:03 Sistema O item 0101 foi encerrado.

30/06/2021 - 15:27:03 Sistema O item 0102 foi encerrado.

30/06/2021 - 15:27:05 Sistema O item 0103 foi encerrado.

30/06/2021 - 15:27:05 Sistema O item 0104 foi encerrado.

30/06/2021 - 15:27:06 Sistema O item 0105 foi encerrado.

30/06/2021 - 15:35:22 Sistema O item 0111 foi aberto pelo pregoeiro.

30/06/2021 - 15:35:22 Sistema O item 0111 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

30/06/2021 - 15:35:23 Sistema O item 0112 foi aberto pelo pregoeiro.

30/06/2021 - 15:35:23 Sistema O item 0112 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

30/06/2021 - 15:35:24 Sistema O item 0113 foi aberto pelo pregoeiro.

30/06/2021 - 15:35:24 Sistema O item 0113 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

30/06/2021 - 15:35:25 Sistema O item 0114 foi aberto pelo pregoeiro.

30/06/2021 - 15:35:25 Sistema O item 0114 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

30/06/2021 - 15:35:26 Sistema O item 0115 foi aberto pelo pregoeiro.

30/06/2021 - 15:35:26 Sistema O item 0115 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

30/06/2021 - 15:36:53 Sistema O item 0106 foi encerrado.

30/06/2021 - 15:36:53 Sistema O item 0107 foi encerrado.

30/06/2021 - 15:36:53 Sistema O item 0108 foi encerrado.

30/06/2021 - 15:36:53 Sistema O item 0109 foi encerrado.

30/06/2021 - 15:36:57 Sistema O item 0110 foi encerrado.

30/06/2021 - 15:43:32 Sistema O item 0116 foi aberto pelo pregoeiro.

30/06/2021 - 15:43:32 Sistema O item 0116 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

30/06/2021 - 15:43:32 Sistema O item 0117 foi aberto pelo pregoeiro.

30/06/2021 - 15:43:32 Sistema O item 0117 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

30/06/2021 - 15:43:33 Sistema O item 0118 foi aberto pelo pregoeiro.

30/06/2021 - 15:43:33 Sistema O item 0118 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

30/06/2021 - 15:43:34 Sistema O item 0119 foi aberto pelo pregoeiro.

30/06/2021 - 15:43:34 Sistema O item 0119 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
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30/06/2021 - 15:43:36 Sistema O item 0120 foi aberto pelo pregoeiro.

30/06/2021 - 15:43:36 Sistema O item 0120 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

30/06/2021 - 15:45:24 Sistema O item 0111 foi encerrado.

30/06/2021 - 15:45:24 Sistema O item 0112 foi encerrado.

30/06/2021 - 15:45:24 Sistema O item 0113 foi encerrado.

30/06/2021 - 15:45:27 Sistema O item 0114 foi encerrado.

30/06/2021 - 15:45:27 Sistema O item 0115 foi encerrado.

30/06/2021 - 15:51:37 Sistema O item 0121 foi aberto pelo pregoeiro.

30/06/2021 - 15:51:37 Sistema O item 0121 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

30/06/2021 - 15:51:37 Sistema O item 0122 foi aberto pelo pregoeiro.

30/06/2021 - 15:51:37 Sistema O item 0122 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

30/06/2021 - 15:51:38 Sistema O item 0123 foi aberto pelo pregoeiro.

30/06/2021 - 15:51:38 Sistema O item 0123 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

30/06/2021 - 15:51:39 Sistema O item 0124 foi aberto pelo pregoeiro.

30/06/2021 - 15:51:39 Sistema O item 0124 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

30/06/2021 - 15:51:41 Sistema O item 0125 foi aberto pelo pregoeiro.

30/06/2021 - 15:51:41 Sistema O item 0125 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

30/06/2021 - 15:53:32 Sistema O item 0116 foi encerrado.

30/06/2021 - 15:53:32 Sistema O item 0117 foi encerrado.

30/06/2021 - 15:53:35 Sistema O item 0118 foi encerrado.

30/06/2021 - 15:53:35 Sistema O item 0119 foi encerrado.

30/06/2021 - 15:53:39 Sistema O item 0120 foi encerrado.

30/06/2021 - 16:01:37 Sistema O item 0121 foi encerrado.

30/06/2021 - 16:01:37 Sistema O item 0122 foi encerrado.

30/06/2021 - 16:01:41 Sistema O item 0123 foi encerrado.

30/06/2021 - 16:01:41 Sistema O item 0124 foi encerrado.

30/06/2021 - 16:01:41 Sistema O item 0125 foi encerrado.

30/06/2021 - 16:02:56 Sistema O item 0127 foi aberto pelo pregoeiro.

30/06/2021 - 16:02:56 Sistema O item 0127 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

30/06/2021 - 16:02:57 Sistema O item 0128 foi aberto pelo pregoeiro.

30/06/2021 - 16:02:57 Sistema O item 0128 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

30/06/2021 - 16:02:59 Sistema O item 0126 foi aberto pelo pregoeiro.

30/06/2021 - 16:02:59 Sistema O item 0126 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

30/06/2021 - 16:03:00 Sistema O item 0129 foi aberto pelo pregoeiro.

30/06/2021 - 16:03:00 Sistema O item 0129 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

30/06/2021 - 16:03:01 Sistema O item 0130 foi aberto pelo pregoeiro.

30/06/2021 - 16:03:01 Sistema O item 0130 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

30/06/2021 - 16:10:15 Sistema O item 0131 foi aberto pelo pregoeiro.

30/06/2021 - 16:10:15 Sistema O item 0131 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

30/06/2021 - 16:10:16 Sistema O item 0132 foi aberto pelo pregoeiro.

30/06/2021 - 16:10:16 Sistema O item 0132 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

30/06/2021 - 16:10:17 Sistema O item 0133 foi aberto pelo pregoeiro.

30/06/2021 - 16:10:17 Sistema O item 0133 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

30/06/2021 - 16:10:18 Sistema O item 0134 foi aberto pelo pregoeiro.

30/06/2021 - 16:10:18 Sistema O item 0134 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

30/06/2021 - 16:10:19 Sistema O item 0135 foi aberto pelo pregoeiro.

30/06/2021 - 16:10:19 Sistema O item 0135 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

30/06/2021 - 16:12:59 Sistema O item 0126 foi encerrado.

30/06/2021 - 16:12:59 Sistema O item 0127 foi encerrado.

30/06/2021 - 16:12:59 Sistema O item 0128 foi encerrado.

30/06/2021 - 16:13:01 Sistema O item 0129 foi encerrado.

30/06/2021 - 16:13:01 Sistema O item 0130 foi encerrado.

30/06/2021 - 16:14:28 Sistema O item 0136 foi aberto pelo pregoeiro.

30/06/2021 - 16:14:28 Sistema O item 0136 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

30/06/2021 - 16:14:29 Sistema O item 0137 foi aberto pelo pregoeiro.

30/06/2021 - 16:14:29 Sistema O item 0137 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

30/06/2021 - 16:14:30 Sistema O item 0138 foi aberto pelo pregoeiro.
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30/06/2021 - 16:14:30 Sistema O item 0138 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

30/06/2021 - 16:14:31 Sistema O item 0139 foi aberto pelo pregoeiro.

30/06/2021 - 16:14:31 Sistema O item 0139 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

30/06/2021 - 16:14:32 Sistema O item 0140 foi aberto pelo pregoeiro.

30/06/2021 - 16:14:32 Sistema O item 0140 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

30/06/2021 - 16:20:15 Sistema O item 0131 foi encerrado.

30/06/2021 - 16:20:18 Sistema O item 0132 foi encerrado.

30/06/2021 - 16:20:18 Sistema O item 0133 foi encerrado.

30/06/2021 - 16:20:18 Sistema O item 0134 foi encerrado.

30/06/2021 - 16:20:21 Sistema O item 0135 foi encerrado.

30/06/2021 - 16:22:07 Sistema O item 0141 foi aberto pelo pregoeiro.

30/06/2021 - 16:22:07 Sistema O item 0141 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

30/06/2021 - 16:22:08 Sistema O item 0142 foi aberto pelo pregoeiro.

30/06/2021 - 16:22:08 Sistema O item 0142 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

30/06/2021 - 16:22:08 Sistema O item 0143 foi aberto pelo pregoeiro.

30/06/2021 - 16:22:08 Sistema O item 0143 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

30/06/2021 - 16:22:09 Sistema O item 0144 foi aberto pelo pregoeiro.

30/06/2021 - 16:22:09 Sistema O item 0144 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

30/06/2021 - 16:22:10 Sistema O item 0145 foi aberto pelo pregoeiro.

30/06/2021 - 16:22:10 Sistema O item 0145 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

30/06/2021 - 16:24:28 Sistema O item 0136 foi encerrado.

30/06/2021 - 16:24:31 Sistema O item 0137 foi encerrado.

30/06/2021 - 16:24:31 Sistema O item 0138 foi encerrado.

30/06/2021 - 16:24:31 Sistema O item 0139 foi encerrado.

30/06/2021 - 16:24:34 Sistema O item 0140 foi encerrado.

30/06/2021 - 16:26:39 Sistema O item 0146 foi aberto pelo pregoeiro.

30/06/2021 - 16:26:39 Sistema O item 0146 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

30/06/2021 - 16:26:39 Sistema O item 0147 foi aberto pelo pregoeiro.

30/06/2021 - 16:26:39 Sistema O item 0147 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

30/06/2021 - 16:26:40 Sistema O item 0148 foi aberto pelo pregoeiro.

30/06/2021 - 16:26:40 Sistema O item 0148 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

30/06/2021 - 16:26:41 Sistema O item 0149 foi aberto pelo pregoeiro.

30/06/2021 - 16:26:41 Sistema O item 0149 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

30/06/2021 - 16:26:42 Sistema O item 0150 foi aberto pelo pregoeiro.

30/06/2021 - 16:26:42 Sistema O item 0150 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

30/06/2021 - 16:32:09 Sistema O item 0141 foi encerrado.

30/06/2021 - 16:32:09 Sistema O item 0142 foi encerrado.

30/06/2021 - 16:32:09 Sistema O item 0143 foi encerrado.

30/06/2021 - 16:32:09 Sistema O item 0144 foi encerrado.

30/06/2021 - 16:32:12 Sistema O item 0145 foi encerrado.

30/06/2021 - 16:32:25 Sistema O item 0151 foi aberto pelo pregoeiro.

30/06/2021 - 16:32:25 Sistema O item 0151 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

30/06/2021 - 16:32:27 Sistema O item 0152 foi aberto pelo pregoeiro.

30/06/2021 - 16:32:27 Sistema O item 0152 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

30/06/2021 - 16:32:28 Sistema O item 0153 foi aberto pelo pregoeiro.

30/06/2021 - 16:32:28 Sistema O item 0153 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

30/06/2021 - 16:32:28 Sistema O item 0154 foi aberto pelo pregoeiro.

30/06/2021 - 16:32:28 Sistema O item 0154 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

30/06/2021 - 16:32:30 Sistema O item 0155 foi aberto pelo pregoeiro.

30/06/2021 - 16:32:30 Sistema O item 0155 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

30/06/2021 - 16:36:40 Sistema O item 0146 foi encerrado.

30/06/2021 - 16:36:40 Sistema O item 0147 foi encerrado.

30/06/2021 - 16:36:40 Sistema O item 0148 foi encerrado.

30/06/2021 - 16:36:43 Sistema O item 0149 foi encerrado.

30/06/2021 - 16:36:43 Sistema O item 0150 foi encerrado.

30/06/2021 - 16:36:59 Sistema O item 0156 foi aberto pelo pregoeiro.

30/06/2021 - 16:36:59 Sistema O item 0156 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
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30/06/2021 - 16:37:00 Sistema O item 0157 foi aberto pelo pregoeiro.

30/06/2021 - 16:37:00 Sistema O item 0157 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

30/06/2021 - 16:37:01 Sistema O item 0158 foi aberto pelo pregoeiro.

30/06/2021 - 16:37:01 Sistema O item 0158 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

30/06/2021 - 16:37:02 Sistema O item 0159 foi aberto pelo pregoeiro.

30/06/2021 - 16:37:02 Sistema O item 0159 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

30/06/2021 - 16:37:03 Sistema O item 0160 foi aberto pelo pregoeiro.

30/06/2021 - 16:37:03 Sistema O item 0160 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

30/06/2021 - 16:42:27 Sistema O item 0151 foi encerrado.

30/06/2021 - 16:42:27 Sistema O item 0152 foi encerrado.

30/06/2021 - 16:42:30 Sistema O item 0153 foi encerrado.

30/06/2021 - 16:42:30 Sistema O item 0154 foi encerrado.

30/06/2021 - 16:42:30 Sistema O item 0155 foi encerrado.

30/06/2021 - 16:43:44 Sistema O item 0161 foi aberto pelo pregoeiro.

30/06/2021 - 16:43:44 Sistema O item 0161 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

30/06/2021 - 16:43:45 Sistema O item 0162 foi aberto pelo pregoeiro.

30/06/2021 - 16:43:45 Sistema O item 0162 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

30/06/2021 - 16:43:46 Sistema O item 0163 foi aberto pelo pregoeiro.

30/06/2021 - 16:43:46 Sistema O item 0163 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

30/06/2021 - 16:43:47 Sistema O item 0164 foi aberto pelo pregoeiro.

30/06/2021 - 16:43:47 Sistema O item 0164 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

30/06/2021 - 16:47:01 Sistema O item 0156 foi encerrado.

30/06/2021 - 16:47:01 Sistema O item 0157 foi encerrado.

30/06/2021 - 16:47:01 Sistema O item 0158 foi encerrado.

30/06/2021 - 16:47:04 Sistema O item 0159 foi encerrado.

30/06/2021 - 16:47:04 Sistema O item 0160 foi encerrado.

30/06/2021 - 16:53:51 Sistema O item 0161 foi encerrado.

30/06/2021 - 16:53:51 Sistema O item 0162 foi encerrado.

30/06/2021 - 16:53:51 Sistema O item 0163 foi encerrado.

30/06/2021 - 16:53:51 Sistema O item 0164 foi encerrado.

30/06/2021 - 16:55:15 Sistema O item 0001 teve como arrematante GIVANILDO R SOUSA - ME com valor unitário de R$ 60,00.

30/06/2021 - 16:55:15 Sistema O item 0002 teve como arrematante GIVANILDO R SOUSA - ME com valor unitário de R$ 61,00.

30/06/2021 - 16:55:15 Sistema O item 0003 teve como arrematante GIVANILDO R SOUSA - ME com valor unitário de R$ 70,00.

30/06/2021 - 16:55:15 Sistema O item 0004 teve como arrematante BIOCLEAN SERVICOS E CONSTRUCAO EIRELI - Ltda/Eireli com valor
unitário de R$ 133,00.

30/06/2021 - 16:55:15 Sistema O item 0005 teve como arrematante BIOCLEAN SERVICOS E CONSTRUCAO EIRELI - Ltda/Eireli com valor
unitário de R$ 20,00.

30/06/2021 - 16:55:15 Sistema O item 0006 teve como arrematante BIOCLEAN SERVICOS E CONSTRUCAO EIRELI - Ltda/Eireli com valor
unitário de R$ 19,00.

30/06/2021 - 16:55:15 Sistema O item 0007 teve como arrematante BIOCLEAN SERVICOS E CONSTRUCAO EIRELI - Ltda/Eireli com valor
unitário de R$ 30,00.

30/06/2021 - 16:55:15 Sistema O item 0008 teve como arrematante GIVANILDO R SOUSA - ME com valor unitário de R$ 65,00.

30/06/2021 - 16:55:15 Sistema O item 0009 teve como arrematante BIOCLEAN SERVICOS E CONSTRUCAO EIRELI - Ltda/Eireli com valor
unitário de R$ 68,00.

30/06/2021 - 16:55:15 Sistema O item 0010 teve como arrematante BIOCLEAN SERVICOS E CONSTRUCAO EIRELI - Ltda/Eireli com valor
unitário de R$ 58,00.

30/06/2021 - 16:55:15 Sistema O item 0011 teve como arrematante GIVANILDO R SOUSA - ME com valor unitário de R$ 149,00.

30/06/2021 - 16:55:15 Sistema O item 0012 teve como arrematante GIVANILDO R SOUSA - ME com valor unitário de R$ 149,00.

30/06/2021 - 16:55:15 Sistema O item 0013 teve como arrematante BIOCLEAN SERVICOS E CONSTRUCAO EIRELI - Ltda/Eireli com valor
unitário de R$ 150,00.

30/06/2021 - 16:55:15 Sistema O item 0014 teve como arrematante BIOCLEAN SERVICOS E CONSTRUCAO EIRELI - Ltda/Eireli com valor
unitário de R$ 165,00.

30/06/2021 - 16:55:15 Sistema O item 0015 teve como arrematante BIOCLEAN SERVICOS E CONSTRUCAO EIRELI - Ltda/Eireli com valor
unitário de R$ 165,00.

30/06/2021 - 16:55:15 Sistema O item 0016 teve como arrematante BIOCLEAN SERVICOS E CONSTRUCAO EIRELI - Ltda/Eireli com valor
unitário de R$ 40,00.

30/06/2021 - 16:55:15 Sistema O item 0017 teve como arrematante BIOCLEAN SERVICOS E CONSTRUCAO EIRELI - Ltda/Eireli com valor
unitário de R$ 40,00.

30/06/2021 - 16:55:15 Sistema O item 0018 teve como arrematante BIOCLEAN SERVICOS E CONSTRUCAO EIRELI - Ltda/Eireli com valor
unitário de R$ 40,00.

30/06/2021 - 16:55:15 Sistema O item 0019 teve como arrematante BIOCLEAN SERVICOS E CONSTRUCAO EIRELI - Ltda/Eireli com valor
unitário de R$ 40,00.
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30/06/2021 - 16:55:15 Sistema O item 0020 teve como arrematante BIOCLEAN SERVICOS E CONSTRUCAO EIRELI - Ltda/Eireli com valor
unitário de R$ 40,00.

30/06/2021 - 16:55:15 Sistema O item 0021 teve como arrematante GIVANILDO R SOUSA - ME com valor unitário de R$ 25,00.

30/06/2021 - 16:55:15 Sistema O item 0022 teve como arrematante GIVANILDO R SOUSA - ME com valor unitário de R$ 10,00.

30/06/2021 - 16:55:15 Sistema O item 0023 teve como arrematante GIVANILDO R SOUSA - ME com valor unitário de R$ 85,00.

30/06/2021 - 16:55:15 Sistema O item 0024 teve como arrematante GIVANILDO R SOUSA - ME com valor unitário de R$ 125,00.

30/06/2021 - 16:55:15 Sistema O item 0025 teve como arrematante GIVANILDO R SOUSA - ME com valor unitário de R$ 140,00.

30/06/2021 - 16:55:15 Sistema O item 0026 teve como arrematante GIVANILDO R SOUSA - ME com valor unitário de R$ 230,00.

30/06/2021 - 16:55:15 Sistema O item 0027 teve como arrematante GIVANILDO R SOUSA - ME com valor unitário de R$ 230,00.

30/06/2021 - 16:55:15 Sistema O item 0028 teve como arrematante GIVANILDO R SOUSA - ME com valor unitário de R$ 400,00.

30/06/2021 - 16:55:15 Sistema O item 0029 teve como arrematante GIVANILDO R SOUSA - ME com valor unitário de R$ 410,00.

30/06/2021 - 16:55:15 Sistema O item 0030 teve como arrematante GIVANILDO R SOUSA - ME com valor unitário de R$ 65,00.

30/06/2021 - 16:55:15 Sistema O item 0031 teve como arrematante GIVANILDO R SOUSA - ME com valor unitário de R$ 40,00.

30/06/2021 - 16:55:15 Sistema O item 0032 teve como arrematante GIVANILDO R SOUSA - ME com valor unitário de R$ 45,00.

30/06/2021 - 16:55:15 Sistema O item 0033 teve como arrematante GIVANILDO R SOUSA - ME com valor unitário de R$ 60,00.

30/06/2021 - 16:55:15 Sistema O item 0034 teve como arrematante GIVANILDO R SOUSA - ME com valor unitário de R$ 65,00.

30/06/2021 - 16:55:15 Sistema O item 0035 teve como arrematante GIVANILDO R SOUSA - ME com valor unitário de R$ 65,00.

30/06/2021 - 16:55:15 Sistema O item 0036 teve como arrematante GIVANILDO R SOUSA - ME com valor unitário de R$ 55,00.

30/06/2021 - 16:55:15 Sistema O item 0037 teve como arrematante GIVANILDO R SOUSA - ME com valor unitário de R$ 60,00.

30/06/2021 - 16:55:15 Sistema O item 0038 teve como arrematante GIVANILDO R SOUSA - ME com valor unitário de R$ 65,00.

30/06/2021 - 16:55:15 Sistema O item 0039 teve como arrematante GIVANILDO R SOUSA - ME com valor unitário de R$ 68,00.

30/06/2021 - 16:55:15 Sistema O item 0040 teve como arrematante GIVANILDO R SOUSA - ME com valor unitário de R$ 85,00.

30/06/2021 - 16:55:15 Sistema O item 0041 teve como arrematante GIVANILDO R SOUSA - ME com valor unitário de R$ 90,00.

30/06/2021 - 16:55:15 Sistema O item 0042 teve como arrematante GIVANILDO R SOUSA - ME com valor unitário de R$ 90,00.

30/06/2021 - 16:55:15 Sistema O item 0043 teve como arrematante GIVANILDO R SOUSA - ME com valor unitário de R$ 91,00.

30/06/2021 - 16:55:15 Sistema O item 0044 teve como arrematante GIVANILDO R SOUSA - ME com valor unitário de R$ 60,00.

30/06/2021 - 16:55:15 Sistema O item 0045 teve como arrematante GIVANILDO R SOUSA - ME com valor unitário de R$ 70,00.

30/06/2021 - 16:55:15 Sistema O item 0046 teve como arrematante GIVANILDO R SOUSA - ME com valor unitário de R$ 110,00.

30/06/2021 - 16:55:15 Sistema O item 0047 teve como arrematante GIVANILDO R SOUSA - ME com valor unitário de R$ 115,00.

30/06/2021 - 16:55:15 Sistema O item 0048 teve como arrematante GIVANILDO R SOUSA - ME com valor unitário de R$ 118,00.

30/06/2021 - 16:55:15 Sistema O item 0049 teve como arrematante GIVANILDO R SOUSA - ME com valor unitário de R$ 115,00.

30/06/2021 - 16:55:15 Sistema O item 0050 teve como arrematante GIVANILDO R SOUSA - ME com valor unitário de R$ 118,00.

30/06/2021 - 16:55:15 Sistema O item 0051 teve como arrematante GIVANILDO R SOUSA - ME com valor unitário de R$ 21,00.

30/06/2021 - 16:55:15 Sistema O item 0052 teve como arrematante BIOCLEAN SERVICOS E CONSTRUCAO EIRELI - Ltda/Eireli com valor
unitário de R$ 4,50.

30/06/2021 - 16:55:15 Sistema O item 0053 teve como arrematante GIVANILDO R SOUSA - ME com valor unitário de R$ 30,00.

30/06/2021 - 16:55:15 Sistema O item 0054 teve como arrematante GIVANILDO R SOUSA - ME com valor unitário de R$ 25,00.

30/06/2021 - 16:55:15 Sistema O item 0055 teve como arrematante GIVANILDO R SOUSA - ME com valor unitário de R$ 22,00.

30/06/2021 - 16:55:15 Sistema O item 0056 teve como arrematante GIVANILDO R SOUSA - ME com valor unitário de R$ 35,00.

30/06/2021 - 16:55:15 Sistema O item 0057 teve como arrematante GIVANILDO R SOUSA - ME com valor unitário de R$ 40,00.

30/06/2021 - 16:55:15 Sistema O item 0058 teve como arrematante GIVANILDO R SOUSA - ME com valor unitário de R$ 120,00.

30/06/2021 - 16:55:15 Sistema O item 0059 teve como arrematante GIVANILDO R SOUSA - ME com valor unitário de R$ 144,00.

30/06/2021 - 16:55:15 Sistema O item 0060 teve como arrematante GIVANILDO R SOUSA - ME com valor unitário de R$ 120,00.

30/06/2021 - 16:55:15 Sistema O item 0061 teve como arrematante GIVANILDO R SOUSA - ME com valor unitário de R$ 190,00.

30/06/2021 - 16:55:15 Sistema O item 0062 teve como arrematante GIVANILDO R SOUSA - ME com valor unitário de R$ 190,00.

30/06/2021 - 16:55:15 Sistema O item 0063 teve como arrematante GIVANILDO R SOUSA - ME com valor unitário de R$ 200,00.

30/06/2021 - 16:55:15 Sistema O item 0064 teve como arrematante GIVANILDO R SOUSA - ME com valor unitário de R$ 202,00.

30/06/2021 - 16:55:15 Sistema O item 0065 teve como arrematante GIVANILDO R SOUSA - ME com valor unitário de R$ 50,00.

30/06/2021 - 16:55:15 Sistema O item 0066 teve como arrematante GIVANILDO R SOUSA - ME com valor unitário de R$ 85,00.

30/06/2021 - 16:55:15 Sistema O item 0067 teve como arrematante GIVANILDO R SOUSA - ME com valor unitário de R$ 95,00.

30/06/2021 - 16:55:15 Sistema O item 0068 teve como arrematante GIVANILDO R SOUSA - ME com valor unitário de R$ 125,00.

30/06/2021 - 16:55:15 Sistema O item 0069 teve como arrematante GIVANILDO R SOUSA - ME com valor unitário de R$ 113,00.

30/06/2021 - 16:55:15 Sistema O item 0070 teve como arrematante GIVANILDO R SOUSA - ME com valor unitário de R$ 118,00.

30/06/2021 - 16:55:15 Sistema O item 0071 teve como arrematante GIVANILDO R SOUSA - ME com valor unitário de R$ 145,00.

30/06/2021 - 16:55:15 Sistema O item 0072 teve como arrematante GIVANILDO R SOUSA - ME com valor unitário de R$ 70,00.

30/06/2021 - 16:55:15 Sistema O item 0073 teve como arrematante GIVANILDO R SOUSA - ME com valor unitário de R$ 55,00.

30/06/2021 - 16:55:15 Sistema O item 0074 teve como arrematante GIVANILDO R SOUSA - ME com valor unitário de R$ 100,00.

30/06/2021 - 16:55:15 Sistema O item 0075 teve como arrematante GIVANILDO R SOUSA - ME com valor unitário de R$ 102,00.
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30/06/2021 - 16:55:15 Sistema O item 0076 teve como arrematante GIVANILDO R SOUSA - ME com valor unitário de R$ 55,00.

30/06/2021 - 16:55:15 Sistema O item 0077 teve como arrematante GIVANILDO R SOUSA - ME com valor unitário de R$ 30,00.

30/06/2021 - 16:55:15 Sistema O item 0078 teve como arrematante GIVANILDO R SOUSA - ME com valor unitário de R$ 135,00.

30/06/2021 - 16:55:15 Sistema O item 0079 teve como arrematante GIVANILDO R SOUSA - ME com valor unitário de R$ 90,00.

30/06/2021 - 16:55:15 Sistema O item 0080 teve como arrematante GIVANILDO R SOUSA - ME com valor unitário de R$ 110,00.

30/06/2021 - 16:55:15 Sistema O item 0081 teve como arrematante GIVANILDO R SOUSA - ME com valor unitário de R$ 95,00.

30/06/2021 - 16:55:15 Sistema O item 0082 teve como arrematante GIVANILDO R SOUSA - ME com valor unitário de R$ 170,00.

30/06/2021 - 16:55:15 Sistema O item 0083 teve como arrematante GIVANILDO R SOUSA - ME com valor unitário de R$ 202,00.

30/06/2021 - 16:55:15 Sistema O item 0084 teve como arrematante GIVANILDO R SOUSA - ME com valor unitário de R$ 320,00.

30/06/2021 - 16:55:15 Sistema O item 0085 teve como arrematante BIOCLEAN SERVICOS E CONSTRUCAO EIRELI - Ltda/Eireli com valor
unitário de R$ 320,00.

30/06/2021 - 16:55:15 Sistema O item 0086 teve como arrematante GIVANILDO R SOUSA - ME com valor unitário de R$ 90,00.

30/06/2021 - 16:55:15 Sistema O item 0087 teve como arrematante GIVANILDO R SOUSA - ME com valor unitário de R$ 90,00.

30/06/2021 - 16:55:15 Sistema O item 0088 teve como arrematante GIVANILDO R SOUSA - ME com valor unitário de R$ 90,00.

30/06/2021 - 16:55:15 Sistema O item 0089 teve como arrematante GIVANILDO R SOUSA - ME com valor unitário de R$ 94,00.

30/06/2021 - 16:55:15 Sistema O item 0090 teve como arrematante GIVANILDO R SOUSA - ME com valor unitário de R$ 45,00.

30/06/2021 - 16:55:15 Sistema O item 0091 teve como arrematante GIVANILDO R SOUSA - ME com valor unitário de R$ 40,00.

30/06/2021 - 16:55:15 Sistema O item 0092 teve como arrematante GIVANILDO R SOUSA - ME com valor unitário de R$ 42,00.

30/06/2021 - 16:55:15 Sistema O item 0093 teve como arrematante GIVANILDO R SOUSA - ME com valor unitário de R$ 27,50.

30/06/2021 - 16:55:15 Sistema O item 0094 teve como arrematante GIVANILDO R SOUSA - ME com valor unitário de R$ 27,99.

30/06/2021 - 16:55:15 Sistema O item 0095 teve como arrematante GIVANILDO R SOUSA - ME com valor unitário de R$ 27,99.

30/06/2021 - 16:55:15 Sistema O item 0096 teve como arrematante GIVANILDO R SOUSA - ME com valor unitário de R$ 60,00.

30/06/2021 - 16:55:15 Sistema O item 0097 teve como arrematante GIVANILDO R SOUSA - ME com valor unitário de R$ 65,00.

30/06/2021 - 16:55:15 Sistema O item 0098 teve como arrematante GIVANILDO R SOUSA - ME com valor unitário de R$ 63,00.

30/06/2021 - 16:55:15 Sistema O item 0099 teve como arrematante GIVANILDO R SOUSA - ME com valor unitário de R$ 64,00.

30/06/2021 - 16:55:15 Sistema O item 0100 teve como arrematante GIVANILDO R SOUSA - ME com valor unitário de R$ 60,00.

30/06/2021 - 16:55:15 Sistema O item 0101 teve como arrematante GIVANILDO R SOUSA - ME com valor unitário de R$ 85,00.

30/06/2021 - 16:55:15 Sistema O item 0102 teve como arrematante GIVANILDO R SOUSA - ME com valor unitário de R$ 90,00.

30/06/2021 - 16:55:15 Sistema O item 0103 teve como arrematante GIVANILDO R SOUSA - ME com valor unitário de R$ 92,00.

30/06/2021 - 16:55:15 Sistema O item 0104 teve como arrematante GIVANILDO R SOUSA - ME com valor unitário de R$ 92,50.

30/06/2021 - 16:55:15 Sistema O item 0105 teve como arrematante GIVANILDO R SOUSA - ME com valor unitário de R$ 23,00.

30/06/2021 - 16:55:15 Sistema O item 0106 teve como arrematante GIVANILDO R SOUSA - ME com valor unitário de R$ 24,00.

30/06/2021 - 16:55:15 Sistema O item 0107 teve como arrematante GIVANILDO R SOUSA - ME com valor unitário de R$ 35,00.

30/06/2021 - 16:55:15 Sistema O item 0108 teve como arrematante GIVANILDO R SOUSA - ME com valor unitário de R$ 37,00.

30/06/2021 - 16:55:15 Sistema O item 0109 teve como arrematante GIVANILDO R SOUSA - ME com valor unitário de R$ 37,50.

30/06/2021 - 16:55:15 Sistema O item 0110 teve como arrematante GIVANILDO R SOUSA - ME com valor unitário de R$ 43,00.

30/06/2021 - 16:55:15 Sistema O item 0111 teve como arrematante GIVANILDO R SOUSA - ME com valor unitário de R$ 52,00.

30/06/2021 - 16:55:15 Sistema O item 0112 teve como arrematante GIVANILDO R SOUSA - ME com valor unitário de R$ 52,00.

30/06/2021 - 16:55:15 Sistema O item 0113 teve como arrematante GIVANILDO R SOUSA - ME com valor unitário de R$ 51,00.

30/06/2021 - 16:55:15 Sistema O item 0114 teve como arrematante GIVANILDO R SOUSA - ME com valor unitário de R$ 52,00.

30/06/2021 - 16:55:15 Sistema O item 0115 teve como arrematante GIVANILDO R SOUSA - ME com valor unitário de R$ 52,00.

30/06/2021 - 16:55:15 Sistema O item 0116 teve como arrematante GIVANILDO R SOUSA - ME com valor unitário de R$ 52,00.

30/06/2021 - 16:55:15 Sistema O item 0117 teve como arrematante GIVANILDO R SOUSA - ME com valor unitário de R$ 80,00.

30/06/2021 - 16:55:15 Sistema O item 0118 teve como arrematante GIVANILDO R SOUSA - ME com valor unitário de R$ 120,00.

30/06/2021 - 16:55:15 Sistema O item 0119 teve como arrematante GIVANILDO R SOUSA - ME com valor unitário de R$ 75,00.

30/06/2021 - 16:55:15 Sistema O item 0120 teve como arrematante GIVANILDO R SOUSA - ME com valor unitário de R$ 89,00.

30/06/2021 - 16:55:15 Sistema O item 0121 teve como arrematante GIVANILDO R SOUSA - ME com valor unitário de R$ 2.000,00.

30/06/2021 - 16:55:15 Sistema O item 0122 teve como arrematante GIVANILDO R SOUSA - ME com valor unitário de R$ 1.020,00.

30/06/2021 - 16:55:15 Sistema O item 0123 teve como arrematante GIVANILDO R SOUSA - ME com valor unitário de R$ 830,00.

30/06/2021 - 16:55:15 Sistema O item 0124 teve como arrematante GIVANILDO R SOUSA - ME com valor unitário de R$ 800,00.

30/06/2021 - 16:55:15 Sistema O item 0125 teve como arrematante GIVANILDO R SOUSA - ME com valor unitário de R$ 480,00.

30/06/2021 - 16:55:15 Sistema O item 0126 teve como arrematante GIVANILDO R SOUSA - ME com valor unitário de R$ 490,00.

30/06/2021 - 16:55:15 Sistema O item 0127 teve como arrematante GIVANILDO R SOUSA - ME com valor unitário de R$ 40,00.

30/06/2021 - 16:55:15 Sistema O item 0128 teve como arrematante GIVANILDO R SOUSA - ME com valor unitário de R$ 59,00.

30/06/2021 - 16:55:15 Sistema O item 0129 teve como arrematante GIVANILDO R SOUSA - ME com valor unitário de R$ 140,00.

30/06/2021 - 16:55:15 Sistema O item 0130 teve como arrematante GIVANILDO R SOUSA - ME com valor unitário de R$ 24,00.

30/06/2021 - 16:55:15 Sistema O item 0131 teve como arrematante GIVANILDO R SOUSA - ME com valor unitário de R$ 27,00.
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30/06/2021 - 16:55:15 Sistema O item 0132 teve como arrematante GIVANILDO R SOUSA - ME com valor unitário de R$ 28,00.

30/06/2021 - 16:55:15 Sistema O item 0133 teve como arrematante GIVANILDO R SOUSA - ME com valor unitário de R$ 30,00.

30/06/2021 - 16:55:15 Sistema O item 0134 teve como arrematante GIVANILDO R SOUSA - ME com valor unitário de R$ 13,00.

30/06/2021 - 16:55:15 Sistema O item 0135 teve como arrematante GIVANILDO R SOUSA - ME com valor unitário de R$ 72,00.

30/06/2021 - 16:55:15 Sistema O item 0136 teve como arrematante GIVANILDO R SOUSA - ME com valor unitário de R$ 73,00.

30/06/2021 - 16:55:15 Sistema O item 0137 teve como arrematante GIVANILDO R SOUSA - ME com valor unitário de R$ 73,50.

30/06/2021 - 16:55:15 Sistema O item 0138 teve como arrematante GIVANILDO R SOUSA - ME com valor unitário de R$ 85,00.

30/06/2021 - 16:55:15 Sistema O item 0139 teve como arrematante GIVANILDO R SOUSA - ME com valor unitário de R$ 72,00.

30/06/2021 - 16:55:15 Sistema O item 0140 teve como arrematante GIVANILDO R SOUSA - ME com valor unitário de R$ 30,00.

30/06/2021 - 16:55:15 Sistema O item 0141 teve como arrematante GIVANILDO R SOUSA - ME com valor unitário de R$ 30,00.

30/06/2021 - 16:55:15 Sistema O item 0142 teve como arrematante GIVANILDO R SOUSA - ME com valor unitário de R$ 28,00.

30/06/2021 - 16:55:15 Sistema O item 0143 teve como arrematante GIVANILDO R SOUSA - ME com valor unitário de R$ 45,00.

30/06/2021 - 16:55:15 Sistema O item 0144 teve como arrematante GIVANILDO R SOUSA - ME com valor unitário de R$ 20,00.

30/06/2021 - 16:55:15 Sistema O item 0145 teve como arrematante GIVANILDO R SOUSA - ME com valor unitário de R$ 28,00.

30/06/2021 - 16:55:15 Sistema O item 0146 teve como arrematante GIVANILDO R SOUSA - ME com valor unitário de R$ 35,00.

30/06/2021 - 16:55:15 Sistema O item 0147 teve como arrematante GIVANILDO R SOUSA - ME com valor unitário de R$ 65,00.

30/06/2021 - 16:55:15 Sistema O item 0148 teve como arrematante GIVANILDO R SOUSA - ME com valor unitário de R$ 100,00.

30/06/2021 - 16:55:15 Sistema O item 0149 teve como arrematante GIVANILDO R SOUSA - ME com valor unitário de R$ 2,50.

30/06/2021 - 16:55:15 Sistema O item 0150 teve como arrematante GIVANILDO R SOUSA - ME com valor unitário de R$ 3,70.

30/06/2021 - 16:55:15 Sistema O item 0151 teve como arrematante GIVANILDO R SOUSA - ME com valor unitário de R$ 3,50.

30/06/2021 - 16:55:15 Sistema O item 0152 teve como arrematante GIVANILDO R SOUSA - ME com valor unitário de R$ 4,50.

30/06/2021 - 16:55:15 Sistema O item 0153 teve como arrematante GIVANILDO R SOUSA - ME com valor unitário de R$ 2,35.

30/06/2021 - 16:55:15 Sistema O item 0154 teve como arrematante GIVANILDO R SOUSA - ME com valor unitário de R$ 170,00.

30/06/2021 - 16:55:15 Sistema O item 0155 teve como arrematante GIVANILDO R SOUSA - ME com valor unitário de R$ 225,00.

30/06/2021 - 16:55:15 Sistema O item 0156 teve como arrematante GIVANILDO R SOUSA - ME com valor unitário de R$ 32,00.

30/06/2021 - 16:55:15 Sistema O item 0157 teve como arrematante GIVANILDO R SOUSA - ME com valor unitário de R$ 33,00.

30/06/2021 - 16:55:15 Sistema O item 0158 teve como arrematante GIVANILDO R SOUSA - ME com valor unitário de R$ 6,50.

30/06/2021 - 16:55:15 Sistema O item 0159 teve como arrematante GIVANILDO R SOUSA - ME com valor unitário de R$ 9,50.

30/06/2021 - 16:55:15 Sistema O item 0160 teve como arrematante GIVANILDO R SOUSA - ME com valor unitário de R$ 9,50.

30/06/2021 - 16:55:15 Sistema O item 0161 teve como arrematante GIVANILDO R SOUSA - ME com valor unitário de R$ 18,00.

30/06/2021 - 16:55:15 Sistema O item 0162 teve como arrematante GIVANILDO R SOUSA - ME com valor unitário de R$ 12,00.

30/06/2021 - 16:55:15 Sistema O item 0163 teve como arrematante GIVANILDO R SOUSA - ME com valor unitário de R$ 10,00.

30/06/2021 - 16:55:15 Sistema O item 0164 teve como arrematante GIVANILDO R SOUSA - ME com valor unitário de R$ 21,00.

30/06/2021 - 16:55:16 Sistema Iniciada a fase de negociação conforme decreto 10.024/2019, art. 38.

30/06/2021 - 16:56:22 Sistema A data limite para negociação foi definida pelo pregoeiro para 30/06/2021 às 19:00.

30/06/2021 - 16:58:14 Pregoeiro senhores fornecedores após o término da fase de negociação retornamos 01/07/2021 ás 14:30

30/06/2021 - 17:12:55 F. GIVANILDO R SOUSA Negociação Item 0001: BOA TARDE, NÃO TEM COMO BAIXAR MAIS DO QUE O VALOR OFERTADO, E O
LIMITE DA EMPRESA.

30/06/2021 - 17:13:04 F. GIVANILDO R SOUSA Negociação Item 0002: BOA TARDE, NÃO TEM COMO BAIXAR MAIS DO QUE O VALOR OFERTADO, E O
LIMITE DA EMPRESA.

30/06/2021 - 17:13:12 F. GIVANILDO R SOUSA Negociação Item 0003: BOA TARDE, NÃO TEM COMO BAIXAR MAIS DO QUE O VALOR OFERTADO, E O
LIMITE DA EMPRESA.

30/06/2021 - 17:15:28 F. BIOCLEAN SERVICOS... Negociação Item 0004: Cara Pregoeira não e possível diminuir os valores, pois os preços estão no limite

30/06/2021 - 17:16:02 F. BIOCLEAN SERVICOS... Negociação Item 0005: Cara Pregoeira não e possível diminuir os valores, pois os preços estão no limite

30/06/2021 - 17:16:18 F. BIOCLEAN SERVICOS... Negociação Item 0006: Cara Pregoeira não e possível diminuir os valores, pois os preços estão no limite

30/06/2021 - 17:16:31 F. BIOCLEAN SERVICOS... Negociação Item 0006: Cara Pregoeira não e possível diminuir os valores, pois os preços estão no limite

30/06/2021 - 17:16:43 F. BIOCLEAN SERVICOS... Negociação Item 0007: Cara Pregoeira não e possível diminuir os valores, pois os preços estão no limite

30/06/2021 - 17:16:52 F. BIOCLEAN SERVICOS... Negociação Item 0009: Cara Pregoeira não e possível diminuir os valores, pois os preços estão no limite

30/06/2021 - 17:17:01 F. BIOCLEAN SERVICOS... Negociação Item 0010: Cara Pregoeira não e possível diminuir os valores, pois os preços estão no limite

30/06/2021 - 17:17:24 F. BIOCLEAN SERVICOS... Negociação Item 0013: Cara Pregoeira não e possível diminuir os valores, pois os preços estão no limite

30/06/2021 - 17:17:31 F. BIOCLEAN SERVICOS... Negociação Item 0014: Cara Pregoeira não e possível diminuir os valores, pois os preços estão no limite

30/06/2021 - 17:17:40 F. BIOCLEAN SERVICOS... Negociação Item 0015: Cara Pregoeira não e possível diminuir os valores, pois os preços estão no limite

30/06/2021 - 17:17:47 F. BIOCLEAN SERVICOS... Negociação Item 0020: Cara Pregoeira não e possível diminuir os valores, pois os preços estão no limite

30/06/2021 - 17:17:54 F. BIOCLEAN SERVICOS... Negociação Item 0019: Cara Pregoeira não e possível diminuir os valores, pois os preços estão no limite

30/06/2021 - 17:18:08 F. BIOCLEAN SERVICOS... Negociação Item 0018: Cara Pregoeira não e possível diminuir os valores, pois os preços estão no limite

30/06/2021 - 17:18:28 F. BIOCLEAN SERVICOS... Negociação Item 0017: Cara Pregoeira não e possível diminuir os valores, pois os preços estão no limite

30/06/2021 - 17:18:57 F. BIOCLEAN SERVICOS... Negociação Item 0052: Cara Pregoeira não e possível diminuir os valores, pois os preços estão no limite

30/06/2021 - 17:19:22 F. BIOCLEAN SERVICOS... Negociação Item 0085: Cara Pregoeira não e possível diminuir os valores, pois os preços estão no limite
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30/06/2021 - 17:25:55 Sistema A proposta readequada do item 0004 foi anexada ao processo.

30/06/2021 - 17:26:32 Sistema A proposta readequada do item 0005 foi anexada ao processo.

30/06/2021 - 17:26:51 Sistema A proposta readequada do item 0006 foi anexada ao processo.

30/06/2021 - 17:27:01 Sistema A proposta readequada do item 0007 foi anexada ao processo.

30/06/2021 - 17:27:10 Sistema A proposta readequada do item 0009 foi anexada ao processo.

30/06/2021 - 17:27:19 Sistema A proposta readequada do item 0010 foi anexada ao processo.

30/06/2021 - 17:28:16 Sistema A proposta readequada do item 0013 foi anexada ao processo.

30/06/2021 - 17:28:32 Sistema A proposta readequada do item 0014 foi anexada ao processo.

30/06/2021 - 17:28:40 Sistema A proposta readequada do item 0015 foi anexada ao processo.

30/06/2021 - 17:28:53 Sistema A proposta readequada do item 0016 foi anexada ao processo.

30/06/2021 - 17:29:05 Sistema A proposta readequada do item 0017 foi anexada ao processo.

30/06/2021 - 17:29:57 Sistema A proposta readequada do item 0018 foi anexada ao processo.

30/06/2021 - 17:30:07 Sistema A proposta readequada do item 0019 foi anexada ao processo.

30/06/2021 - 17:30:18 Sistema A proposta readequada do item 0020 foi anexada ao processo.

30/06/2021 - 17:30:53 Sistema A proposta readequada do item 0052 foi anexada ao processo.

30/06/2021 - 17:32:45 Sistema A proposta readequada do item 0085 foi anexada ao processo.

01/07/2021 - 14:33:22 Pregoeiro Boa tarde! devido a demanda de processo retornamos amanhã 02/07/2021 às 14:30

02/07/2021 - 10:31:27 Sistema O fornecedor CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP/SS declarou intenção de
recurso para o item 0001.

02/07/2021 - 10:31:42 Sistema O fornecedor CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP/SS declarou intenção de
recurso para o item 0002.

02/07/2021 - 10:31:52 Sistema O fornecedor CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP/SS declarou intenção de
recurso para o item 0003.

02/07/2021 - 10:32:16 Sistema O fornecedor CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP/SS declarou intenção de
recurso para o item 0008.

02/07/2021 - 10:32:41 Sistema O fornecedor CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP/SS declarou intenção de
recurso para o item 0011.

02/07/2021 - 10:32:54 Sistema O fornecedor CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP/SS declarou intenção de
recurso para o item 0012.

02/07/2021 - 10:33:27 Sistema O fornecedor CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP/SS declarou intenção de
recurso para o item 0021.

02/07/2021 - 10:33:45 Sistema O fornecedor CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP/SS declarou intenção de
recurso para o item 0022.

02/07/2021 - 10:34:23 Sistema O fornecedor CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP/SS declarou intenção de
recurso para o item 0023.

02/07/2021 - 10:34:36 Sistema O fornecedor CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP/SS declarou intenção de
recurso para o item 0024.

02/07/2021 - 10:34:43 Sistema O fornecedor CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP/SS declarou intenção de
recurso para o item 0025.

02/07/2021 - 10:35:18 Sistema O fornecedor CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP/SS declarou intenção de
recurso para o item 0026.

02/07/2021 - 10:35:26 Sistema O fornecedor CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP/SS declarou intenção de
recurso para o item 0027.

02/07/2021 - 10:35:38 Sistema O fornecedor CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP/SS declarou intenção de
recurso para o item 0028.

02/07/2021 - 10:35:45 Sistema O fornecedor CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP/SS declarou intenção de
recurso para o item 0029.

02/07/2021 - 10:35:51 Sistema O fornecedor CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP/SS declarou intenção de
recurso para o item 0030.

02/07/2021 - 10:36:01 Sistema O fornecedor CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP/SS declarou intenção de
recurso para o item 0031.

02/07/2021 - 10:36:18 Sistema O fornecedor CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP/SS declarou intenção de
recurso para o item 0032.

02/07/2021 - 10:36:25 Sistema O fornecedor CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP/SS declarou intenção de
recurso para o item 0033.

02/07/2021 - 10:36:37 Sistema O fornecedor CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP/SS declarou intenção de
recurso para o item 0034.

02/07/2021 - 10:36:49 Sistema O fornecedor CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP/SS declarou intenção de
recurso para o item 0035.

02/07/2021 - 10:36:56 Sistema O fornecedor CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP/SS declarou intenção de
recurso para o item 0036.

02/07/2021 - 10:37:05 Sistema O fornecedor CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP/SS declarou intenção de
recurso para o item 0037.

02/07/2021 - 10:37:13 Sistema O fornecedor CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP/SS declarou intenção de
recurso para o item 0038.

02/07/2021 - 10:37:18 Sistema O fornecedor CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP/SS declarou intenção de
recurso para o item 0039.

02/07/2021 - 10:37:24 Sistema O fornecedor CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP/SS declarou intenção de
recurso para o item 0040.
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02/07/2021 - 10:37:38 Sistema O fornecedor CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP/SS declarou intenção de
recurso para o item 0041.

02/07/2021 - 10:37:44 Sistema O fornecedor CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP/SS declarou intenção de
recurso para o item 0042.

02/07/2021 - 10:37:51 Sistema O fornecedor CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP/SS declarou intenção de
recurso para o item 0043.

02/07/2021 - 10:38:00 Sistema O fornecedor CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP/SS declarou intenção de
recurso para o item 0044.

02/07/2021 - 10:38:10 Sistema O fornecedor CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP/SS declarou intenção de
recurso para o item 0045.

02/07/2021 - 10:38:23 Sistema O fornecedor CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP/SS declarou intenção de
recurso para o item 0046.

02/07/2021 - 10:38:32 Sistema O fornecedor CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP/SS declarou intenção de
recurso para o item 0047.

02/07/2021 - 10:38:39 Sistema O fornecedor CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP/SS declarou intenção de
recurso para o item 0048.

02/07/2021 - 10:38:46 Sistema O fornecedor CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP/SS declarou intenção de
recurso para o item 0049.

02/07/2021 - 10:38:52 Sistema O fornecedor CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP/SS declarou intenção de
recurso para o item 0050.

02/07/2021 - 10:39:20 Sistema O fornecedor CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP/SS declarou intenção de
recurso para o item 0051.

02/07/2021 - 10:39:32 Sistema O fornecedor CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP/SS declarou intenção de
recurso para o item 0053.

02/07/2021 - 10:39:42 Sistema O fornecedor CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP/SS declarou intenção de
recurso para o item 0054.

02/07/2021 - 10:39:53 Sistema O fornecedor CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP/SS declarou intenção de
recurso para o item 0055.

02/07/2021 - 10:39:59 Sistema O fornecedor CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP/SS declarou intenção de
recurso para o item 0056.

02/07/2021 - 10:40:06 Sistema O fornecedor CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP/SS declarou intenção de
recurso para o item 0057.

02/07/2021 - 10:40:19 Sistema O fornecedor CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP/SS declarou intenção de
recurso para o item 0058.

02/07/2021 - 10:40:25 Sistema O fornecedor CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP/SS declarou intenção de
recurso para o item 0059.

02/07/2021 - 10:40:31 Sistema O fornecedor CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP/SS declarou intenção de
recurso para o item 0060.

02/07/2021 - 10:40:47 Sistema O fornecedor CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP/SS declarou intenção de
recurso para o item 0061.

02/07/2021 - 10:40:59 Sistema O fornecedor CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP/SS declarou intenção de
recurso para o item 0062.

02/07/2021 - 10:41:07 Sistema O fornecedor CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP/SS declarou intenção de
recurso para o item 0063.

02/07/2021 - 10:41:22 Sistema O fornecedor CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP/SS declarou intenção de
recurso para o item 0064.

02/07/2021 - 10:41:33 Sistema O fornecedor CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP/SS declarou intenção de
recurso para o item 0065.

02/07/2021 - 10:41:49 Sistema O fornecedor CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP/SS declarou intenção de
recurso para o item 0066.

02/07/2021 - 10:41:56 Sistema O fornecedor CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP/SS declarou intenção de
recurso para o item 0067.

02/07/2021 - 10:42:16 Sistema O fornecedor CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP/SS declarou intenção de
recurso para o item 0068.

02/07/2021 - 10:42:25 Sistema O fornecedor CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP/SS declarou intenção de
recurso para o item 0069.

02/07/2021 - 10:42:37 Sistema O fornecedor CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP/SS declarou intenção de
recurso para o item 0070.

02/07/2021 - 10:42:54 Sistema O fornecedor CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP/SS declarou intenção de
recurso para o item 0071.

02/07/2021 - 10:42:59 Sistema O fornecedor CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP/SS declarou intenção de
recurso para o item 0072.

02/07/2021 - 10:43:04 Sistema O fornecedor CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP/SS declarou intenção de
recurso para o item 0073.

02/07/2021 - 10:43:09 Sistema O fornecedor CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP/SS declarou intenção de
recurso para o item 0073.

02/07/2021 - 10:43:35 Sistema O fornecedor CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP/SS declarou intenção de
recurso para o item 0074.

02/07/2021 - 10:43:41 Sistema O fornecedor CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP/SS declarou intenção de
recurso para o item 0075.

02/07/2021 - 10:43:47 Sistema O fornecedor CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP/SS declarou intenção de
recurso para o item 0076.

02/07/2021 - 10:43:53 Sistema O fornecedor CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP/SS declarou intenção de
recurso para o item 0077.
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02/07/2021 - 10:44:07 Sistema O fornecedor CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP/SS declarou intenção de
recurso para o item 0078.

02/07/2021 - 10:44:19 Sistema O fornecedor CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP/SS declarou intenção de
recurso para o item 0079.

02/07/2021 - 10:44:32 Sistema O fornecedor CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP/SS declarou intenção de
recurso para o item 0080.

02/07/2021 - 10:44:52 Sistema O fornecedor CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP/SS declarou intenção de
recurso para o item 0082.

02/07/2021 - 10:45:00 Sistema O fornecedor CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP/SS declarou intenção de
recurso para o item 0083.

02/07/2021 - 10:45:06 Sistema O fornecedor CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP/SS declarou intenção de
recurso para o item 0084.

02/07/2021 - 10:45:19 Sistema O fornecedor CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP/SS declarou intenção de
recurso para o item 0086.

02/07/2021 - 10:45:24 Sistema O fornecedor CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP/SS declarou intenção de
recurso para o item 0087.

02/07/2021 - 10:45:30 Sistema O fornecedor CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP/SS declarou intenção de
recurso para o item 0088.

02/07/2021 - 10:45:36 Sistema O fornecedor CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP/SS declarou intenção de
recurso para o item 0089.

02/07/2021 - 10:45:43 Sistema O fornecedor CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP/SS declarou intenção de
recurso para o item 0090.

02/07/2021 - 10:45:56 Sistema O fornecedor CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP/SS declarou intenção de
recurso para o item 0091.

02/07/2021 - 10:46:02 Sistema O fornecedor CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP/SS declarou intenção de
recurso para o item 0092.

02/07/2021 - 10:46:13 Sistema O fornecedor CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP/SS declarou intenção de
recurso para o item 0093.

02/07/2021 - 10:46:19 Sistema O fornecedor CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP/SS declarou intenção de
recurso para o item 0094.

02/07/2021 - 10:46:36 Sistema O fornecedor CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP/SS declarou intenção de
recurso para o item 0095.

02/07/2021 - 10:46:51 Sistema O fornecedor CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP/SS declarou intenção de
recurso para o item 0096.

02/07/2021 - 10:47:03 Sistema O fornecedor CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP/SS declarou intenção de
recurso para o item 0097.

02/07/2021 - 10:49:33 Sistema O fornecedor CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP/SS declarou intenção de
recurso para o item 0098.

02/07/2021 - 10:49:45 Sistema O fornecedor CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP/SS declarou intenção de
recurso para o item 0099.

02/07/2021 - 10:49:50 Sistema O fornecedor CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP/SS declarou intenção de
recurso para o item 0100.

02/07/2021 - 10:51:52 Sistema O fornecedor CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP/SS declarou intenção de
recurso para o item 0101.

02/07/2021 - 10:51:57 Sistema O fornecedor CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP/SS declarou intenção de
recurso para o item 0102.

02/07/2021 - 10:52:17 Sistema O fornecedor CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP/SS declarou intenção de
recurso para o item 0103.

02/07/2021 - 10:52:25 Sistema O fornecedor CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP/SS declarou intenção de
recurso para o item 0104.

02/07/2021 - 10:52:35 Sistema O fornecedor CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP/SS declarou intenção de
recurso para o item 0105.

02/07/2021 - 10:52:46 Sistema O fornecedor CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP/SS declarou intenção de
recurso para o item 0106.

02/07/2021 - 10:52:55 Sistema O fornecedor CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP/SS declarou intenção de
recurso para o item 0107.

02/07/2021 - 10:53:05 Sistema O fornecedor CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP/SS declarou intenção de
recurso para o item 0108.

02/07/2021 - 10:53:13 Sistema O fornecedor CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP/SS declarou intenção de
recurso para o item 0109.

02/07/2021 - 10:53:19 Sistema O fornecedor CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP/SS declarou intenção de
recurso para o item 0110.

02/07/2021 - 11:13:11 Sistema O fornecedor CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP/SS declarou intenção de
recurso para o item 0111.

02/07/2021 - 11:13:19 Sistema O fornecedor CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP/SS declarou intenção de
recurso para o item 0112.

02/07/2021 - 11:13:24 Sistema O fornecedor CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP/SS declarou intenção de
recurso para o item 0113.

02/07/2021 - 11:13:34 Sistema O fornecedor CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP/SS declarou intenção de
recurso para o item 0114.

02/07/2021 - 11:13:40 Sistema O fornecedor CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP/SS declarou intenção de
recurso para o item 0115.

02/07/2021 - 11:13:48 Sistema O fornecedor CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP/SS declarou intenção de
recurso para o item 0116.
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02/07/2021 - 11:13:54 Sistema O fornecedor CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP/SS declarou intenção de
recurso para o item 0117.

02/07/2021 - 11:14:04 Sistema O fornecedor CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP/SS declarou intenção de
recurso para o item 0118.

02/07/2021 - 11:14:11 Sistema O fornecedor CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP/SS declarou intenção de
recurso para o item 0119.

02/07/2021 - 11:14:17 Sistema O fornecedor CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP/SS declarou intenção de
recurso para o item 0120.

02/07/2021 - 11:14:38 Sistema O fornecedor CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP/SS declarou intenção de
recurso para o item 0121.

02/07/2021 - 11:14:44 Sistema O fornecedor CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP/SS declarou intenção de
recurso para o item 0122.

02/07/2021 - 11:14:51 Sistema O fornecedor CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP/SS declarou intenção de
recurso para o item 0123.

02/07/2021 - 11:14:57 Sistema O fornecedor CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP/SS declarou intenção de
recurso para o item 0124.

02/07/2021 - 11:15:03 Sistema O fornecedor CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP/SS declarou intenção de
recurso para o item 0125.

02/07/2021 - 11:15:13 Sistema O fornecedor CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP/SS declarou intenção de
recurso para o item 0125.

02/07/2021 - 11:15:26 Sistema O fornecedor CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP/SS declarou intenção de
recurso para o item 0126.

02/07/2021 - 11:15:41 Sistema O fornecedor CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP/SS declarou intenção de
recurso para o item 0127.

02/07/2021 - 11:15:46 Sistema O fornecedor CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP/SS declarou intenção de
recurso para o item 0128.

02/07/2021 - 11:15:56 Sistema O fornecedor CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP/SS declarou intenção de
recurso para o item 0129.

02/07/2021 - 11:16:03 Sistema O fornecedor CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP/SS declarou intenção de
recurso para o item 0130.

02/07/2021 - 11:16:14 Sistema O fornecedor CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP/SS declarou intenção de
recurso para o item 0131.

02/07/2021 - 11:16:20 Sistema O fornecedor CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP/SS declarou intenção de
recurso para o item 0132.

02/07/2021 - 11:16:25 Sistema O fornecedor CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP/SS declarou intenção de
recurso para o item 0133.

02/07/2021 - 11:16:40 Sistema O fornecedor CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP/SS declarou intenção de
recurso para o item 0134.

02/07/2021 - 11:16:46 Sistema O fornecedor CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP/SS declarou intenção de
recurso para o item 0135.

02/07/2021 - 11:16:56 Sistema O fornecedor CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP/SS declarou intenção de
recurso para o item 0135.

02/07/2021 - 11:17:04 Sistema O fornecedor CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP/SS declarou intenção de
recurso para o item 0136.

02/07/2021 - 11:17:25 Sistema O fornecedor CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP/SS declarou intenção de
recurso para o item 0137.

02/07/2021 - 11:17:49 Sistema O fornecedor CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP/SS declarou intenção de
recurso para o item 0138.

02/07/2021 - 11:17:59 Sistema O fornecedor CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP/SS declarou intenção de
recurso para o item 0139.

02/07/2021 - 11:18:06 Sistema O fornecedor CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP/SS declarou intenção de
recurso para o item 0140.

02/07/2021 - 11:18:15 Sistema O fornecedor CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP/SS declarou intenção de
recurso para o item 0141.

02/07/2021 - 11:18:20 Sistema O fornecedor CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP/SS declarou intenção de
recurso para o item 0142.

02/07/2021 - 11:18:26 Sistema O fornecedor CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP/SS declarou intenção de
recurso para o item 0143.

02/07/2021 - 11:18:44 Sistema O fornecedor CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP/SS declarou intenção de
recurso para o item 0144.

02/07/2021 - 11:18:52 Sistema O fornecedor CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP/SS declarou intenção de
recurso para o item 0145.

02/07/2021 - 11:18:58 Sistema O fornecedor CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP/SS declarou intenção de
recurso para o item 0146.

02/07/2021 - 11:19:04 Sistema O fornecedor CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP/SS declarou intenção de
recurso para o item 0147.

02/07/2021 - 11:19:09 Sistema O fornecedor CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP/SS declarou intenção de
recurso para o item 0148.

02/07/2021 - 11:23:07 Sistema O fornecedor CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP/SS declarou intenção de
recurso para o item 0149.

02/07/2021 - 11:23:13 Sistema O fornecedor CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP/SS declarou intenção de
recurso para o item 0150.

02/07/2021 - 11:23:38 Sistema O fornecedor CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP/SS declarou intenção de
recurso para o item 0151.
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02/07/2021 - 11:23:44 Sistema O fornecedor CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP/SS declarou intenção de
recurso para o item 0152.

02/07/2021 - 11:23:44 Sistema O fornecedor CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP/SS declarou intenção de
recurso para o item 0152.

02/07/2021 - 11:23:51 Sistema O fornecedor CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP/SS declarou intenção de
recurso para o item 0153.

02/07/2021 - 11:23:58 Sistema O fornecedor CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP/SS declarou intenção de
recurso para o item 0153.

02/07/2021 - 11:24:06 Sistema O fornecedor CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP/SS declarou intenção de
recurso para o item 0155.

02/07/2021 - 11:24:16 Sistema O fornecedor CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP/SS declarou intenção de
recurso para o item 0154.

02/07/2021 - 11:24:23 Sistema O fornecedor CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP/SS declarou intenção de
recurso para o item 0156.

02/07/2021 - 11:24:41 Sistema O fornecedor CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP/SS declarou intenção de
recurso para o item 0157.

02/07/2021 - 11:24:54 Sistema O fornecedor CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP/SS declarou intenção de
recurso para o item 0158.

02/07/2021 - 11:25:07 Sistema O fornecedor CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP/SS declarou intenção de
recurso para o item 0159.

02/07/2021 - 11:25:16 Sistema O fornecedor CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP/SS declarou intenção de
recurso para o item 0160.

02/07/2021 - 11:25:30 Sistema O fornecedor CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP/SS declarou intenção de
recurso para o item 0161.

02/07/2021 - 11:25:36 Sistema O fornecedor CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP/SS declarou intenção de
recurso para o item 0162.

02/07/2021 - 11:25:47 Sistema O fornecedor CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP/SS declarou intenção de
recurso para o item 0163.

02/07/2021 - 11:25:56 Sistema O fornecedor CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP/SS declarou intenção de
recurso para o item 0163.

02/07/2021 - 11:26:03 Sistema O fornecedor CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP/SS declarou intenção de
recurso para o item 0164.

02/07/2021 - 13:15:27 Sistema O fornecedor CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP/SS declarou intenção de
recurso para o item 0004.

02/07/2021 - 13:15:35 Sistema O fornecedor CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP/SS declarou intenção de
recurso para o item 0005.

02/07/2021 - 13:15:54 Sistema O fornecedor CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP/SS declarou intenção de
recurso para o item 0006.

02/07/2021 - 13:16:02 Sistema O fornecedor CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP/SS declarou intenção de
recurso para o item 0007.

02/07/2021 - 13:16:20 Sistema O fornecedor CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP/SS declarou intenção de
recurso para o item 0009.

02/07/2021 - 13:16:35 Sistema O fornecedor CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP/SS declarou intenção de
recurso para o item 0010.

02/07/2021 - 13:16:46 Sistema O fornecedor CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP/SS declarou intenção de
recurso para o item 0013.

02/07/2021 - 13:16:57 Sistema O fornecedor CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP/SS declarou intenção de
recurso para o item 0014.

02/07/2021 - 13:17:09 Sistema O fornecedor CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP/SS declarou intenção de
recurso para o item 0015.

02/07/2021 - 13:17:21 Sistema O fornecedor CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP/SS declarou intenção de
recurso para o item 0015.

02/07/2021 - 13:17:29 Sistema O fornecedor CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP/SS declarou intenção de
recurso para o item 0016.

02/07/2021 - 13:17:40 Sistema O fornecedor CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP/SS declarou intenção de
recurso para o item 0017.

02/07/2021 - 13:17:46 Sistema O fornecedor CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP/SS declarou intenção de
recurso para o item 0018.

02/07/2021 - 13:17:52 Sistema O fornecedor CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP/SS declarou intenção de
recurso para o item 0019.

02/07/2021 - 13:18:06 Sistema O fornecedor CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP/SS declarou intenção de
recurso para o item 0020.

02/07/2021 - 13:18:18 Sistema O fornecedor CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP/SS declarou intenção de
recurso para o item 0052.

02/07/2021 - 13:18:38 Sistema O fornecedor CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP/SS declarou intenção de
recurso para o item 0085.

02/07/2021 - 16:26:14 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0001.
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02/07/2021 - 16:26:14 Sistema Intenção: Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME (AR ELETRICA
ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-08, pelo fato de essa não ter anexado junto à
habilitação o documento a que faz referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro
cadastral junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da emissão do
certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos, após análise da comissão, pela
inabilitação dessa licitante em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da
isonomia, visto que em procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE 9/2021-017 PMI, cujo o objeto
na oportunidade era aquisição de EPI`S (equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da
secretaria municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e... (CONTINUA)

02/07/2021 - 16:26:14 Sistema (CONT. 1) demais unidades vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao Ministério Público .
Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de
1993, visto que os preços praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de habilitação, além de não
atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item 9.10.11, A) do instrumento convocatório.

02/07/2021 - 16:26:31 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0002.

02/07/2021 - 16:26:31 Sistema Intenção: Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME (AR ELETRICA
ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-08, pelo fato de essa não ter anexado junto à
habilitação o documento a que faz referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro
cadastral junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da emissão do
certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos, após análise da comissão, pela
inabilitação dessa licitante em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da
isonomia, visto que em procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE 9/2021-017 PMI, cujo o objeto
na oportunidade era aquisição de EPI`S (equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da
secretaria municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e... (CONTINUA)

02/07/2021 - 16:26:31 Sistema (CONT. 1) demais unidades vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao Ministério Público .
Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de
1993, visto que os preços praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de habilitação, além de não
atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item 9.10.11, A) do instrumento convocatório.

02/07/2021 - 16:26:45 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0003.

02/07/2021 - 16:26:45 Sistema Intenção: Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME (AR ELETRICA
ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-08, pelo fato de essa não ter anexado junto à
habilitação o documento a que faz referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro
cadastral junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da emissão do
certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos, após análise da comissão, pela
inabilitação dessa licitante em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da
isonomia, visto que em procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE 9/2021-017 PMI, cujo o objeto
na oportunidade era aquisição de EPI`S (equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da
secretaria municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e... (CONTINUA)

02/07/2021 - 16:26:45 Sistema (CONT. 1) demais unidades vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao Ministério Público .
Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de
1993, visto que os preços praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de habilitação, além de não
atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item 9.10.11, A) do instrumento convocatório.

02/07/2021 - 16:26:51 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0004.

02/07/2021 - 16:26:51 Sistema Intenção: Manifesto intenção de recurso em face da empresa: BIOCLEAN SERVIÇOS E CONSTRUÇÃO
EIRELI, CNPJ: 83.339.556/0001-34, pelo fato dessa não ter anexado à Prova de regularidade junto ao setor
de Tributo Municipal de Itupiranga (Certidão Negativa), conforme item 9.9.7, o documento a que faz
referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro cadastral junto ao sistema de
cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da emissão do certificado de regularidade
cadastral – CRC, desse modo solicitamos, após análise da comissão, pela inabilitação dessa licitante em
observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da isonomia, visto que em
procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento mencionado acima no
procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE 9/2021-017 PMI, cujo o objeto na oportunidade era
aquisição de EPI`S (equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da... (CONTINUA)

02/07/2021 - 16:26:51 Sistema (CONT. 1) secretaria municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e demais unidades
vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada pela Sra. Pregoeira, atue de
forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao Ministério Público. As certidões Simplificada da Junta
Comercial do Estado e específica da Junta Comercial do Estado, estão em desconformidade com os itens
9.10.2 e 9.10.3 por restarem vencidas, bem como o documento a que se refere o item 9.9.1. CNPJ - Prova
de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, emitido em 29/11/2019, restando vencida, ademais,
solicitamos que seja efetuada diligências com base no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993,
visto que os preços praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que vinha
sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de habilitação, além de não
atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item 9.10.11,...

02/07/2021 - 16:26:51 Sistema (CONT. 2) A) do instrumento convocatório. Em referencia a proposta,não atende o prazo de validade,do
requisitos do item 6.5

02/07/2021 - 16:26:59 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0005.

02/07/2021 - 16:26:59 Sistema Intenção: Manifesto intenção de recurso em face da empresa: BIOCLEAN SERVIÇOS E CONSTRUÇÃO
EIRELI, CNPJ: 83.339.556/0001-34, pelo fato dessa não ter anexado à Prova de regularidade junto ao setor
de Tributo Municipal de Itupiranga (Certidão Negativa), conforme item 9.9.7, o documento a que faz
referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro cadastral junto ao sistema de
cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da emissão do certificado de regularidade
cadastral – CRC, desse modo solicitamos, após análise da comissão, pela inabilitação dessa licitante em
observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da isonomia, visto que em
procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento mencionado acima no
procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE 9/2021-017 PMI, cujo o objeto na oportunidade era
aquisição de EPI`S (equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da... (CONTINUA)
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02/07/2021 - 16:26:59 Sistema (CONT. 1) secretaria municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e demais unidades
vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada pela Sra. Pregoeira, atue de
forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao Ministério Público. As certidões Simplificada da Junta
Comercial do Estado e específica da Junta Comercial do Estado, estão em desconformidade com os itens
9.10.2 e 9.10.3 por restarem vencidas, bem como o documento a que se refere o item 9.9.1. CNPJ - Prova
de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, emitido em 29/11/2019, restando vencida, ademais,
solicitamos que seja efetuada diligências com base no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993,
visto que os preços praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que vinha
sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de habilitação, além de não
atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item 9.10.11,...

02/07/2021 - 16:26:59 Sistema (CONT. 2) A) do instrumento convocatório. Em referencia a proposta,não atende o prazo de validade,do
requisitos do item 6.5

02/07/2021 - 16:27:04 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0006.

02/07/2021 - 16:27:04 Sistema Intenção: Manifesto intenção de recurso em face da empresa: BIOCLEAN SERVIÇOS E CONSTRUÇÃO
EIRELI, CNPJ: 83.339.556/0001-34, pelo fato dessa não ter anexado à Prova de regularidade junto ao setor
de Tributo Municipal de Itupiranga (Certidão Negativa), conforme item 9.9.7, o documento a que faz
referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro cadastral junto ao sistema de
cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da emissão do certificado de regularidade
cadastral – CRC, desse modo solicitamos, após análise da comissão, pela inabilitação dessa licitante em
observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da isonomia, visto que em
procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento mencionado acima no
procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE 9/2021-017 PMI, cujo o objeto na oportunidade era
aquisição de EPI`S (equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da... (CONTINUA)

02/07/2021 - 16:27:04 Sistema (CONT. 1) secretaria municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e demais unidades
vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada pela Sra. Pregoeira, atue de
forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao Ministério Público. As certidões Simplificada da Junta
Comercial do Estado e específica da Junta Comercial do Estado, estão em desconformidade com os itens
9.10.2 e 9.10.3 por restarem vencidas, bem como o documento a que se refere o item 9.9.1. CNPJ - Prova
de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, emitido em 29/11/2019, restando vencida, ademais,
solicitamos que seja efetuada diligências com base no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993,
visto que os preços praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que vinha
sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de habilitação, além de não
atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item 9.10.11,...

02/07/2021 - 16:27:04 Sistema (CONT. 2) A) do instrumento convocatório. Em referencia a proposta,não atende o prazo de validade,do
requisitos do item 6.5

02/07/2021 - 16:27:14 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0008.

02/07/2021 - 16:27:14 Sistema Intenção: Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME (AR ELETRICA
ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-08, pelo fato de essa não ter anexado junto à
habilitação o documento a que faz referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro
cadastral junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da emissão do
certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos, após análise da comissão, pela
inabilitação dessa licitante em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da
isonomia, visto que em procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE 9/2021-017 PMI, cujo o objeto
na oportunidade era aquisição de EPI`S (equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da
secretaria municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e... (CONTINUA)

02/07/2021 - 16:27:14 Sistema (CONT. 1) demais unidades vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao Ministério Público .
Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de
1993, visto que os preços praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de habilitação, além de não
atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item 9.10.11, A) do instrumento convocatório.

02/07/2021 - 16:27:20 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0009.

02/07/2021 - 16:27:20 Sistema Intenção: Manifesto intenção de recurso em face da empresa: BIOCLEAN SERVIÇOS E CONSTRUÇÃO
EIRELI, CNPJ: 83.339.556/0001-34, pelo fato dessa não ter anexado à Prova de regularidade junto ao setor
de Tributo Municipal de Itupiranga (Certidão Negativa), conforme item 9.9.7, o documento a que faz
referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro cadastral junto ao sistema de
cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da emissão do certificado de regularidade
cadastral – CRC, desse modo solicitamos, após análise da comissão, pela inabilitação dessa licitante em
observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da isonomia, visto que em
procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento mencionado acima no
procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE 9/2021-017 PMI, cujo o objeto na oportunidade era
aquisição de EPI`S (equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da... (CONTINUA)

02/07/2021 - 16:27:20 Sistema (CONT. 1) secretaria municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e demais unidades
vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada pela Sra. Pregoeira, atue de
forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao Ministério Público. As certidões Simplificada da Junta
Comercial do Estado e específica da Junta Comercial do Estado, estão em desconformidade com os itens
9.10.2 e 9.10.3 por restarem vencidas, bem como o documento a que se refere o item 9.9.1. CNPJ - Prova
de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, emitido em 29/11/2019, restando vencida, ademais,
solicitamos que seja efetuada diligências com base no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993,
visto que os preços praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que vinha
sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de habilitação, além de não
atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item 9.10.11,...

02/07/2021 - 16:27:20 Sistema (CONT. 2) A) do instrumento convocatório. Em referencia a proposta,não atende o prazo de validade,do
requisitos do item 6.5

02/07/2021 - 16:27:26 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0010.

02/07/2021 - 16:27:26 Sistema Intenção: Manifesto intenção de recurso em face da empresa: BIOCLEAN SERVIÇOS E CONSTRUÇÃO
EIRELI, CNPJ: 83.339.556/0001-34, pelo fato dessa não ter anexado à Prova de regularidade junto ao setor
de Tributo Municipal de Itupiranga (Certidão Negativa), conforme item 9.9.7, o documento a que faz
referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro cadastral junto ao sistema de
cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da emissão do certificado de regularidade
cadastral – CRC, desse modo solicitamos, após análise da comissão, pela inabilitação dessa licitante em
observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da isonomia, visto que em
procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento mencionado acima no
procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE 9/2021-017 PMI, cujo o objeto na oportunidade era
aquisição de EPI`S (equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da... (CONTINUA)
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02/07/2021 - 16:27:26 Sistema (CONT. 1) secretaria municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e demais unidades
vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada pela Sra. Pregoeira, atue de
forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao Ministério Público. As certidões Simplificada da Junta
Comercial do Estado e específica da Junta Comercial do Estado, estão em desconformidade com os itens
9.10.2 e 9.10.3 por restarem vencidas, bem como o documento a que se refere o item 9.9.1. CNPJ - Prova
de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, emitido em 29/11/2019, restando vencida, ademais,
solicitamos que seja efetuada diligências com base no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993,
visto que os preços praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que vinha
sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de habilitação, além de não
atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item 9.10.11,...

02/07/2021 - 16:27:26 Sistema (CONT. 2) A) do instrumento convocatório. Em referencia a proposta,não atende o prazo de validade,do
requisitos do item 6.5

02/07/2021 - 16:27:47 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0011.

02/07/2021 - 16:27:47 Sistema Intenção: Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME (AR ELETRICA
ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-08, pelo fato de essa não ter anexado junto à
habilitação o documento a que faz referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro
cadastral junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da emissão do
certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos, após análise da comissão, pela
inabilitação dessa licitante em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da
isonomia, visto que em procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE 9/2021-017 PMI, cujo o objeto
na oportunidade era aquisição de EPI`S (equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da
secretaria municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e... (CONTINUA)

02/07/2021 - 16:27:47 Sistema (CONT. 1) demais unidades vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao Ministério Público .
Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de
1993, visto que os preços praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de habilitação, além de não
atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item 9.10.11, A) do instrumento convocatório.

02/07/2021 - 16:27:51 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0012.

02/07/2021 - 16:27:51 Sistema Intenção: Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME (AR ELETRICA
ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-08, pelo fato de essa não ter anexado junto à
habilitação o documento a que faz referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro
cadastral junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da emissão do
certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos, após análise da comissão, pela
inabilitação dessa licitante em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da
isonomia, visto que em procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE 9/2021-017 PMI, cujo o objeto
na oportunidade era aquisição de EPI`S (equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da
secretaria municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e... (CONTINUA)

02/07/2021 - 16:27:51 Sistema (CONT. 1) demais unidades vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao Ministério Público .
Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de
1993, visto que os preços praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de habilitação, além de não
atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item 9.10.11, A) do instrumento convocatório.

02/07/2021 - 16:27:57 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0013.

02/07/2021 - 16:27:57 Sistema Intenção: Manifesto intenção de recurso em face da empresa: BIOCLEAN SERVIÇOS E CONSTRUÇÃO
EIRELI, CNPJ: 83.339.556/0001-34, pelo fato dessa não ter anexado à Prova de regularidade junto ao setor
de Tributo Municipal de Itupiranga (Certidão Negativa), conforme item 9.9.7, o documento a que faz
referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro cadastral junto ao sistema de
cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da emissão do certificado de regularidade
cadastral – CRC, desse modo solicitamos, após análise da comissão, pela inabilitação dessa licitante em
observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da isonomia, visto que em
procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento mencionado acima no
procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE 9/2021-017 PMI, cujo o objeto na oportunidade era
aquisição de EPI`S (equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da... (CONTINUA)

02/07/2021 - 16:27:57 Sistema (CONT. 1) secretaria municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e demais unidades
vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada pela Sra. Pregoeira, atue de
forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao Ministério Público. As certidões Simplificada da Junta
Comercial do Estado e específica da Junta Comercial do Estado, estão em desconformidade com os itens
9.10.2 e 9.10.3 por restarem vencidas, bem como o documento a que se refere o item 9.9.1. CNPJ - Prova
de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, emitido em 29/11/2019, restando vencida, ademais,
solicitamos que seja efetuada diligências com base no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993,
visto que os preços praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que vinha
sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de habilitação, além de não
atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item 9.10.11,...

02/07/2021 - 16:27:57 Sistema (CONT. 2) A) do instrumento convocatório. Em referencia a proposta,não atende o prazo de validade,do
requisitos do item 6.5

02/07/2021 - 16:28:15 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0015.

02/07/2021 - 16:28:15 Sistema Intenção: Manifesto intenção de recurso em face da empresa: BIOCLEAN SERVIÇOS E CONSTRUÇÃO
EIRELI, CNPJ: 83.339.556/0001-34, pelo fato dessa não ter anexado à Prova de regularidade junto ao setor
de Tributo Municipal de Itupiranga (Certidão Negativa), conforme item 9.9.7, o documento a que faz
referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro cadastral junto ao sistema de
cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da emissão do certificado de regularidade
cadastral – CRC, desse modo solicitamos, após análise da comissão, pela inabilitação dessa licitante em
observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da isonomia, visto que em
procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento mencionado acima no
procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE 9/2021-017 PMI, cujo o objeto na oportunidade era
aquisição de EPI`S (equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da... (CONTINUA)

02/07/2021 - 16:28:15 Sistema (CONT. 1) secretaria municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e demais unidades
vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada pela Sra. Pregoeira, atue de
forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao Ministério Público. As certidões Simplificada da Junta
Comercial do Estado e específica da Junta Comercial do Estado, estão em desconformidade com os itens
9.10.2 e 9.10.3 por restarem vencidas, bem como o documento a que se refere o item 9.9.1. CNPJ - Prova
de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, emitido em 29/11/2019, restando vencida, ademais,
solicitamos que seja efetuada diligências com base no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993,
visto que os preços praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que vinha
sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de habilitação, além de não
atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item 9.10.11,...
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02/07/2021 - 16:28:15 Sistema (CONT. 2) A) do instrumento convocatório. Em referencia a proposta,não atende o prazo de validade,do
requisitos do item 6.5

02/07/2021 - 16:28:18 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0015.

02/07/2021 - 16:28:18 Sistema Intenção: Manifesto intenção de recurso em face da empresa: BIOCLEAN SERVIÇOS E CONSTRUÇÃO
EIRELI, CNPJ: 83.339.556/0001-34, pelo fato dessa não ter anexado à Prova de regularidade junto ao setor
de Tributo Municipal de Itupiranga (Certidão Negativa), conforme item 9.9.7, o documento a que faz
referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro cadastral junto ao sistema de
cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da emissão do certificado de regularidade
cadastral – CRC, desse modo solicitamos, após análise da comissão, pela inabilitação dessa licitante em
observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da isonomia, visto que em
procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento mencionado acima no
procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE 9/2021-017 PMI, cujo o objeto na oportunidade era
aquisição de EPI`S (equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da... (CONTINUA)

02/07/2021 - 16:28:18 Sistema (CONT. 1) secretaria municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e demais unidades
vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada pela Sra. Pregoeira, atue de
forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao Ministério Público. As certidões Simplificada da Junta
Comercial do Estado e específica da Junta Comercial do Estado, estão em desconformidade com os itens
9.10.2 e 9.10.3 por restarem vencidas, bem como o documento a que se refere o item 9.9.1. CNPJ - Prova
de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, emitido em 29/11/2019, restando vencida, ademais,
solicitamos que seja efetuada diligências com base no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993,
visto que os preços praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que vinha
sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de habilitação, além de não
atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item 9.10.11,...

02/07/2021 - 16:28:18 Sistema (CONT. 2) A) do instrumento convocatório. Em referencia a proposta,não atende o prazo de validade,do
requisitos do item 6.5

02/07/2021 - 16:28:27 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0016.

02/07/2021 - 16:28:27 Sistema Intenção: Manifesto intenção de recurso em face da empresa: BIOCLEAN SERVIÇOS E CONSTRUÇÃO
EIRELI, CNPJ: 83.339.556/0001-34, pelo fato dessa não ter anexado à Prova de regularidade junto ao setor
de Tributo Municipal de Itupiranga (Certidão Negativa), conforme item 9.9.7, o documento a que faz
referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro cadastral junto ao sistema de
cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da emissão do certificado de regularidade
cadastral – CRC, desse modo solicitamos, após análise da comissão, pela inabilitação dessa licitante em
observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da isonomia, visto que em
procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento mencionado acima no
procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE 9/2021-017 PMI, cujo o objeto na oportunidade era
aquisição de EPI`S (equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da... (CONTINUA)

02/07/2021 - 16:28:27 Sistema (CONT. 1) secretaria municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e demais unidades
vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada pela Sra. Pregoeira, atue de
forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao Ministério Público. As certidões Simplificada da Junta
Comercial do Estado e específica da Junta Comercial do Estado, estão em desconformidade com os itens
9.10.2 e 9.10.3 por restarem vencidas, bem como o documento a que se refere o item 9.9.1. CNPJ - Prova
de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, emitido em 29/11/2019, restando vencida, ademais,
solicitamos que seja efetuada diligências com base no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993,
visto que os preços praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que vinha
sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de habilitação, além de não
atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item 9.10.11,...

02/07/2021 - 16:28:27 Sistema (CONT. 2) A) do instrumento convocatório. Em referencia a proposta,não atende o prazo de validade,do
requisitos do item 6.5

02/07/2021 - 16:28:36 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0018.

02/07/2021 - 16:28:36 Sistema Intenção: Manifesto intenção de recurso em face da empresa: BIOCLEAN SERVIÇOS E CONSTRUÇÃO
EIRELI, CNPJ: 83.339.556/0001-34, pelo fato dessa não ter anexado à Prova de regularidade junto ao setor
de Tributo Municipal de Itupiranga (Certidão Negativa), conforme item 9.9.7, o documento a que faz
referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro cadastral junto ao sistema de
cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da emissão do certificado de regularidade
cadastral – CRC, desse modo solicitamos, após análise da comissão, pela inabilitação dessa licitante em
observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da isonomia, visto que em
procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento mencionado acima no
procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE 9/2021-017 PMI, cujo o objeto na oportunidade era
aquisição de EPI`S (equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da... (CONTINUA)

02/07/2021 - 16:28:36 Sistema (CONT. 1) secretaria municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e demais unidades
vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada pela Sra. Pregoeira, atue de
forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao Ministério Público. As certidões Simplificada da Junta
Comercial do Estado e específica da Junta Comercial do Estado, estão em desconformidade com os itens
9.10.2 e 9.10.3 por restarem vencidas, bem como o documento a que se refere o item 9.9.1. CNPJ - Prova
de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, emitido em 29/11/2019, restando vencida, ademais,
solicitamos que seja efetuada diligências com base no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993,
visto que os preços praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que vinha
sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de habilitação, além de não
atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item 9.10.11,...

02/07/2021 - 16:28:36 Sistema (CONT. 2) A) do instrumento convocatório. Em referencia a proposta,não atende o prazo de validade,do
requisitos do item 6.5

02/07/2021 - 16:28:41 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0019.

02/07/2021 - 16:28:41 Sistema Intenção: Manifesto intenção de recurso em face da empresa: BIOCLEAN SERVIÇOS E CONSTRUÇÃO
EIRELI, CNPJ: 83.339.556/0001-34, pelo fato dessa não ter anexado à Prova de regularidade junto ao setor
de Tributo Municipal de Itupiranga (Certidão Negativa), conforme item 9.9.7, o documento a que faz
referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro cadastral junto ao sistema de
cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da emissão do certificado de regularidade
cadastral – CRC, desse modo solicitamos, após análise da comissão, pela inabilitação dessa licitante em
observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da isonomia, visto que em
procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento mencionado acima no
procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE 9/2021-017 PMI, cujo o objeto na oportunidade era
aquisição de EPI`S (equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da... (CONTINUA)
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02/07/2021 - 16:28:41 Sistema (CONT. 1) secretaria municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e demais unidades
vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada pela Sra. Pregoeira, atue de
forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao Ministério Público. As certidões Simplificada da Junta
Comercial do Estado e específica da Junta Comercial do Estado, estão em desconformidade com os itens
9.10.2 e 9.10.3 por restarem vencidas, bem como o documento a que se refere o item 9.9.1. CNPJ - Prova
de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, emitido em 29/11/2019, restando vencida, ademais,
solicitamos que seja efetuada diligências com base no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993,
visto que os preços praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que vinha
sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de habilitação, além de não
atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item 9.10.11,...

02/07/2021 - 16:28:41 Sistema (CONT. 2) A) do instrumento convocatório. Em referencia a proposta,não atende o prazo de validade,do
requisitos do item 6.5

02/07/2021 - 16:28:46 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0020.

02/07/2021 - 16:28:46 Sistema Intenção: Manifesto intenção de recurso em face da empresa: BIOCLEAN SERVIÇOS E CONSTRUÇÃO
EIRELI, CNPJ: 83.339.556/0001-34, pelo fato dessa não ter anexado à Prova de regularidade junto ao setor
de Tributo Municipal de Itupiranga (Certidão Negativa), conforme item 9.9.7, o documento a que faz
referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro cadastral junto ao sistema de
cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da emissão do certificado de regularidade
cadastral – CRC, desse modo solicitamos, após análise da comissão, pela inabilitação dessa licitante em
observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da isonomia, visto que em
procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento mencionado acima no
procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE 9/2021-017 PMI, cujo o objeto na oportunidade era
aquisição de EPI`S (equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da... (CONTINUA)

02/07/2021 - 16:28:46 Sistema (CONT. 1) secretaria municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e demais unidades
vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada pela Sra. Pregoeira, atue de
forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao Ministério Público. As certidões Simplificada da Junta
Comercial do Estado e específica da Junta Comercial do Estado, estão em desconformidade com os itens
9.10.2 e 9.10.3 por restarem vencidas, bem como o documento a que se refere o item 9.9.1. CNPJ - Prova
de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, emitido em 29/11/2019, restando vencida, ademais,
solicitamos que seja efetuada diligências com base no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993,
visto que os preços praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que vinha
sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de habilitação, além de não
atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item 9.10.11,...

02/07/2021 - 16:28:46 Sistema (CONT. 2) A) do instrumento convocatório. Em referencia a proposta,não atende o prazo de validade,do
requisitos do item 6.5

02/07/2021 - 16:30:16 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0021.

02/07/2021 - 16:30:16 Sistema Intenção: Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME (AR ELETRICA
ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-08, pelo fato de essa não ter anexado junto à
habilitação o documento a que faz referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro
cadastral junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da emissão do
certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos, após análise da comissão, pela
inabilitação dessa licitante em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da
isonomia, visto que em procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE 9/2021-017 PMI, cujo o objeto
na oportunidade era aquisição de EPI`S (equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da
secretaria municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e... (CONTINUA)

02/07/2021 - 16:30:16 Sistema (CONT. 1) demais unidades vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao Ministério Público .
Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de
1993, visto que os preços praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de habilitação, além de não
atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item 9.10.11, A) do instrumento convocatório.

02/07/2021 - 16:30:24 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0022.

02/07/2021 - 16:30:24 Sistema Intenção: Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME (AR ELETRICA
ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-08, pelo fato de essa não ter anexado junto à
habilitação o documento a que faz referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro
cadastral junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da emissão do
certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos, após análise da comissão, pela
inabilitação dessa licitante em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da
isonomia, visto que em procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE 9/2021-017 PMI, cujo o objeto
na oportunidade era aquisição de EPI`S (equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da
secretaria municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e... (CONTINUA)

02/07/2021 - 16:30:24 Sistema (CONT. 1) demais unidades vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao Ministério Público .
Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de
1993, visto que os preços praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de habilitação, além de não
atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item 9.10.11, A) do instrumento convocatório.

02/07/2021 - 16:30:28 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0023.

02/07/2021 - 16:30:28 Sistema Intenção: Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME (AR ELETRICA
ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-08, pelo fato de essa não ter anexado junto à
habilitação o documento a que faz referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro
cadastral junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da emissão do
certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos, após análise da comissão, pela
inabilitação dessa licitante em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da
isonomia, visto que em procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE 9/2021-017 PMI, cujo o objeto
na oportunidade era aquisição de EPI`S (equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da
secretaria municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e... (CONTINUA)

02/07/2021 - 16:30:28 Sistema (CONT. 1) demais unidades vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao Ministério Público .
Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de
1993, visto que os preços praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de habilitação, além de não
atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item 9.10.11, A) do instrumento convocatório.

02/07/2021 - 16:30:35 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0024.
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02/07/2021 - 16:30:35 Sistema Intenção: Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME (AR ELETRICA
ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-08, pelo fato de essa não ter anexado junto à
habilitação o documento a que faz referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro
cadastral junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da emissão do
certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos, após análise da comissão, pela
inabilitação dessa licitante em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da
isonomia, visto que em procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE 9/2021-017 PMI, cujo o objeto
na oportunidade era aquisição de EPI`S (equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da
secretaria municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e... (CONTINUA)

02/07/2021 - 16:30:35 Sistema (CONT. 1) demais unidades vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao Ministério Público .
Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de
1993, visto que os preços praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de habilitação, além de não
atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item 9.10.11, A) do instrumento convocatório.

02/07/2021 - 16:30:40 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0025.

02/07/2021 - 16:30:40 Sistema Intenção: Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME (AR ELETRICA
ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-08, pelo fato de essa não ter anexado junto à
habilitação o documento a que faz referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro
cadastral junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da emissão do
certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos, após análise da comissão, pela
inabilitação dessa licitante em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da
isonomia, visto que em procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE 9/2021-017 PMI, cujo o objeto
na oportunidade era aquisição de EPI`S (equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da
secretaria municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e... (CONTINUA)

02/07/2021 - 16:30:40 Sistema (CONT. 1) demais unidades vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao Ministério Público .
Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de
1993, visto que os preços praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de habilitação, além de não
atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item 9.10.11, A) do instrumento convocatório.

02/07/2021 - 16:30:52 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0027.

02/07/2021 - 16:30:52 Sistema Intenção: Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME (AR ELETRICA
ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-08, pelo fato de essa não ter anexado junto à
habilitação o documento a que faz referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro
cadastral junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da emissão do
certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos, após análise da comissão, pela
inabilitação dessa licitante em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da
isonomia, visto que em procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE 9/2021-017 PMI, cujo o objeto
na oportunidade era aquisição de EPI`S (equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da
secretaria municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e... (CONTINUA)

02/07/2021 - 16:30:52 Sistema (CONT. 1) demais unidades vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao Ministério Público .
Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de
1993, visto que os preços praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de habilitação, além de não
atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item 9.10.11, A) do instrumento convocatório.

02/07/2021 - 16:30:58 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0028.

02/07/2021 - 16:30:58 Sistema Intenção: Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME (AR ELETRICA
ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-08, pelo fato de essa não ter anexado junto à
habilitação o documento a que faz referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro
cadastral junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da emissão do
certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos, após análise da comissão, pela
inabilitação dessa licitante em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da
isonomia, visto que em procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE 9/2021-017 PMI, cujo o objeto
na oportunidade era aquisição de EPI`S (equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da
secretaria municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e... (CONTINUA)

02/07/2021 - 16:30:58 Sistema (CONT. 1) demais unidades vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao Ministério Público .
Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de
1993, visto que os preços praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de habilitação, além de não
atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item 9.10.11, A) do instrumento convocatório.

02/07/2021 - 16:31:04 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0029.

02/07/2021 - 16:31:04 Sistema Intenção: Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME (AR ELETRICA
ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-08, pelo fato de essa não ter anexado junto à
habilitação o documento a que faz referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro
cadastral junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da emissão do
certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos, após análise da comissão, pela
inabilitação dessa licitante em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da
isonomia, visto que em procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE 9/2021-017 PMI, cujo o objeto
na oportunidade era aquisição de EPI`S (equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da
secretaria municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e... (CONTINUA)

02/07/2021 - 16:31:04 Sistema (CONT. 1) demais unidades vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao Ministério Público .
Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de
1993, visto que os preços praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de habilitação, além de não
atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item 9.10.11, A) do instrumento convocatório.

02/07/2021 - 16:31:08 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0030.
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02/07/2021 - 16:31:08 Sistema Intenção: Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME (AR ELETRICA
ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-08, pelo fato de essa não ter anexado junto à
habilitação o documento a que faz referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro
cadastral junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da emissão do
certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos, após análise da comissão, pela
inabilitação dessa licitante em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da
isonomia, visto que em procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE 9/2021-017 PMI, cujo o objeto
na oportunidade era aquisição de EPI`S (equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da
secretaria municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e... (CONTINUA)

02/07/2021 - 16:31:08 Sistema (CONT. 1) demais unidades vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao Ministério Público .
Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de
1993, visto que os preços praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de habilitação, além de não
atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item 9.10.11, A) do instrumento convocatório.

02/07/2021 - 16:31:17 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0031.

02/07/2021 - 16:31:17 Sistema Intenção: Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME (AR ELETRICA
ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-08, pelo fato de essa não ter anexado junto à
habilitação o documento a que faz referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro
cadastral junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da emissão do
certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos, após análise da comissão, pela
inabilitação dessa licitante em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da
isonomia, visto que em procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE 9/2021-017 PMI, cujo o objeto
na oportunidade era aquisição de EPI`S (equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da
secretaria municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e... (CONTINUA)

02/07/2021 - 16:31:17 Sistema (CONT. 1) demais unidades vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao Ministério Público .
Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de
1993, visto que os preços praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de habilitação, além de não
atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item 9.10.11, A) do instrumento convocatório.

02/07/2021 - 16:31:22 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0032.

02/07/2021 - 16:31:22 Sistema Intenção: Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME (AR ELETRICA
ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-08, pelo fato de essa não ter anexado junto à
habilitação o documento a que faz referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro
cadastral junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da emissão do
certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos, após análise da comissão, pela
inabilitação dessa licitante em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da
isonomia, visto que em procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE 9/2021-017 PMI, cujo o objeto
na oportunidade era aquisição de EPI`S (equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da
secretaria municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e... (CONTINUA)

02/07/2021 - 16:31:22 Sistema (CONT. 1) demais unidades vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao Ministério Público .
Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de
1993, visto que os preços praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de habilitação, além de não
atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item 9.10.11, A) do instrumento convocatório.

02/07/2021 - 16:31:26 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0033.

02/07/2021 - 16:31:26 Sistema Intenção: Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME (AR ELETRICA
ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-08, pelo fato de essa não ter anexado junto à
habilitação o documento a que faz referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro
cadastral junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da emissão do
certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos, após análise da comissão, pela
inabilitação dessa licitante em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da
isonomia, visto que em procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE 9/2021-017 PMI, cujo o objeto
na oportunidade era aquisição de EPI`S (equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da
secretaria municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e... (CONTINUA)

02/07/2021 - 16:31:26 Sistema (CONT. 1) demais unidades vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao Ministério Público .
Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de
1993, visto que os preços praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de habilitação, além de não
atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item 9.10.11, A) do instrumento convocatório.

02/07/2021 - 16:31:31 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0034.

02/07/2021 - 16:31:31 Sistema Intenção: Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME (AR ELETRICA
ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-08, pelo fato de essa não ter anexado junto à
habilitação o documento a que faz referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro
cadastral junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da emissão do
certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos, após análise da comissão, pela
inabilitação dessa licitante em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da
isonomia, visto que em procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE 9/2021-017 PMI, cujo o objeto
na oportunidade era aquisição de EPI`S (equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da
secretaria municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e... (CONTINUA)

02/07/2021 - 16:31:31 Sistema (CONT. 1) demais unidades vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao Ministério Público .
Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de
1993, visto que os preços praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de habilitação, além de não
atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item 9.10.11, A) do instrumento convocatório.

02/07/2021 - 16:31:40 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0035.
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02/07/2021 - 16:31:40 Sistema Intenção: Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME (AR ELETRICA
ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-08, pelo fato de essa não ter anexado junto à
habilitação o documento a que faz referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro
cadastral junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da emissão do
certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos, após análise da comissão, pela
inabilitação dessa licitante em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da
isonomia, visto que em procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE 9/2021-017 PMI, cujo o objeto
na oportunidade era aquisição de EPI`S (equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da
secretaria municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e... (CONTINUA)

02/07/2021 - 16:31:40 Sistema (CONT. 1) demais unidades vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao Ministério Público .
Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de
1993, visto que os preços praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de habilitação, além de não
atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item 9.10.11, A) do instrumento convocatório.

02/07/2021 - 16:31:51 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0036.

02/07/2021 - 16:31:51 Sistema Intenção: Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME (AR ELETRICA
ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-08, pelo fato de essa não ter anexado junto à
habilitação o documento a que faz referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro
cadastral junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da emissão do
certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos, após análise da comissão, pela
inabilitação dessa licitante em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da
isonomia, visto que em procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE 9/2021-017 PMI, cujo o objeto
na oportunidade era aquisição de EPI`S (equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da
secretaria municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e... (CONTINUA)

02/07/2021 - 16:31:51 Sistema (CONT. 1) demais unidades vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao Ministério Público .
Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de
1993, visto que os preços praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de habilitação, além de não
atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item 9.10.11, A) do instrumento convocatório.

02/07/2021 - 16:31:55 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0038.

02/07/2021 - 16:31:55 Sistema Intenção: Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME (AR ELETRICA
ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-08, pelo fato de essa não ter anexado junto à
habilitação o documento a que faz referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro
cadastral junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da emissão do
certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos, após análise da comissão, pela
inabilitação dessa licitante em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da
isonomia, visto que em procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE 9/2021-017 PMI, cujo o objeto
na oportunidade era aquisição de EPI`S (equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da
secretaria municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e... (CONTINUA)

02/07/2021 - 16:31:55 Sistema (CONT. 1) demais unidades vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao Ministério Público .
Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de
1993, visto que os preços praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de habilitação, além de não
atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item 9.10.11, A) do instrumento convocatório.

02/07/2021 - 16:32:00 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0039.

02/07/2021 - 16:32:00 Sistema Intenção: Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME (AR ELETRICA
ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-08, pelo fato de essa não ter anexado junto à
habilitação o documento a que faz referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro
cadastral junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da emissão do
certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos, após análise da comissão, pela
inabilitação dessa licitante em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da
isonomia, visto que em procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE 9/2021-017 PMI, cujo o objeto
na oportunidade era aquisição de EPI`S (equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da
secretaria municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e... (CONTINUA)

02/07/2021 - 16:32:00 Sistema (CONT. 1) demais unidades vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao Ministério Público .
Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de
1993, visto que os preços praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de habilitação, além de não
atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item 9.10.11, A) do instrumento convocatório.

02/07/2021 - 16:32:05 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0040.

02/07/2021 - 16:32:05 Sistema Intenção: Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME (AR ELETRICA
ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-08, pelo fato de essa não ter anexado junto à
habilitação o documento a que faz referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro
cadastral junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da emissão do
certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos, após análise da comissão, pela
inabilitação dessa licitante em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da
isonomia, visto que em procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE 9/2021-017 PMI, cujo o objeto
na oportunidade era aquisição de EPI`S (equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da
secretaria municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e... (CONTINUA)

02/07/2021 - 16:32:05 Sistema (CONT. 1) demais unidades vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao Ministério Público .
Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de
1993, visto que os preços praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de habilitação, além de não
atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item 9.10.11, A) do instrumento convocatório.

02/07/2021 - 16:32:13 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0041.
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02/07/2021 - 16:32:13 Sistema Intenção: Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME (AR ELETRICA
ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-08, pelo fato de essa não ter anexado junto à
habilitação o documento a que faz referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro
cadastral junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da emissão do
certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos, após análise da comissão, pela
inabilitação dessa licitante em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da
isonomia, visto que em procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE 9/2021-017 PMI, cujo o objeto
na oportunidade era aquisição de EPI`S (equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da
secretaria municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e... (CONTINUA)

02/07/2021 - 16:32:13 Sistema (CONT. 1) demais unidades vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao Ministério Público .
Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de
1993, visto que os preços praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de habilitação, além de não
atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item 9.10.11, A) do instrumento convocatório.

02/07/2021 - 16:32:17 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0042.

02/07/2021 - 16:32:17 Sistema Intenção: Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME (AR ELETRICA
ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-08, pelo fato de essa não ter anexado junto à
habilitação o documento a que faz referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro
cadastral junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da emissão do
certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos, após análise da comissão, pela
inabilitação dessa licitante em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da
isonomia, visto que em procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE 9/2021-017 PMI, cujo o objeto
na oportunidade era aquisição de EPI`S (equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da
secretaria municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e... (CONTINUA)

02/07/2021 - 16:32:17 Sistema (CONT. 1) demais unidades vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao Ministério Público .
Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de
1993, visto que os preços praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de habilitação, além de não
atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item 9.10.11, A) do instrumento convocatório.

02/07/2021 - 16:32:23 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0043.

02/07/2021 - 16:32:23 Sistema Intenção: Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME (AR ELETRICA
ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-08, pelo fato de essa não ter anexado junto à
habilitação o documento a que faz referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro
cadastral junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da emissão do
certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos, após análise da comissão, pela
inabilitação dessa licitante em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da
isonomia, visto que em procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE 9/2021-017 PMI, cujo o objeto
na oportunidade era aquisição de EPI`S (equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da
secretaria municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e... (CONTINUA)

02/07/2021 - 16:32:23 Sistema (CONT. 1) demais unidades vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao Ministério Público .
Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de
1993, visto que os preços praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de habilitação, além de não
atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item 9.10.11, A) do instrumento convocatório.

02/07/2021 - 16:32:29 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0044.

02/07/2021 - 16:32:29 Sistema Intenção: Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME (AR ELETRICA
ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-08, pelo fato de essa não ter anexado junto à
habilitação o documento a que faz referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro
cadastral junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da emissão do
certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos, após análise da comissão, pela
inabilitação dessa licitante em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da
isonomia, visto que em procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE 9/2021-017 PMI, cujo o objeto
na oportunidade era aquisição de EPI`S (equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da
secretaria municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e... (CONTINUA)

02/07/2021 - 16:32:29 Sistema (CONT. 1) demais unidades vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao Ministério Público .
Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de
1993, visto que os preços praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de habilitação, além de não
atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item 9.10.11, A) do instrumento convocatório.

02/07/2021 - 16:32:35 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0045.

02/07/2021 - 16:32:35 Sistema Intenção: Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME (AR ELETRICA
ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-08, pelo fato de essa não ter anexado junto à
habilitação o documento a que faz referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro
cadastral junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da emissão do
certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos, após análise da comissão, pela
inabilitação dessa licitante em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da
isonomia, visto que em procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE 9/2021-017 PMI, cujo o objeto
na oportunidade era aquisição de EPI`S (equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da
secretaria municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e... (CONTINUA)

02/07/2021 - 16:32:35 Sistema (CONT. 1) demais unidades vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao Ministério Público .
Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de
1993, visto que os preços praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de habilitação, além de não
atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item 9.10.11, A) do instrumento convocatório.

02/07/2021 - 16:32:41 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0046.
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02/07/2021 - 16:32:41 Sistema Intenção: Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME (AR ELETRICA
ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-08, pelo fato de essa não ter anexado junto à
habilitação o documento a que faz referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro
cadastral junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da emissão do
certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos, após análise da comissão, pela
inabilitação dessa licitante em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da
isonomia, visto que em procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE 9/2021-017 PMI, cujo o objeto
na oportunidade era aquisição de EPI`S (equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da
secretaria municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e... (CONTINUA)

02/07/2021 - 16:32:41 Sistema (CONT. 1) demais unidades vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao Ministério Público .
Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de
1993, visto que os preços praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de habilitação, além de não
atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item 9.10.11, A) do instrumento convocatório.

02/07/2021 - 16:32:49 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0047.

02/07/2021 - 16:32:49 Sistema Intenção: Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME (AR ELETRICA
ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-08, pelo fato de essa não ter anexado junto à
habilitação o documento a que faz referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro
cadastral junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da emissão do
certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos, após análise da comissão, pela
inabilitação dessa licitante em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da
isonomia, visto que em procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE 9/2021-017 PMI, cujo o objeto
na oportunidade era aquisição de EPI`S (equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da
secretaria municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e... (CONTINUA)

02/07/2021 - 16:32:49 Sistema (CONT. 1) demais unidades vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao Ministério Público .
Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de
1993, visto que os preços praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de habilitação, além de não
atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item 9.10.11, A) do instrumento convocatório.

02/07/2021 - 16:32:55 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0048.

02/07/2021 - 16:32:55 Sistema Intenção: Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME (AR ELETRICA
ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-08, pelo fato de essa não ter anexado junto à
habilitação o documento a que faz referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro
cadastral junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da emissão do
certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos, após análise da comissão, pela
inabilitação dessa licitante em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da
isonomia, visto que em procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE 9/2021-017 PMI, cujo o objeto
na oportunidade era aquisição de EPI`S (equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da
secretaria municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e... (CONTINUA)

02/07/2021 - 16:32:55 Sistema (CONT. 1) demais unidades vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao Ministério Público .
Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de
1993, visto que os preços praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de habilitação, além de não
atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item 9.10.11, A) do instrumento convocatório.

02/07/2021 - 16:33:01 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0049.

02/07/2021 - 16:33:01 Sistema Intenção: Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME (AR ELETRICA
ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-08, pelo fato de essa não ter anexado junto à
habilitação o documento a que faz referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro
cadastral junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da emissão do
certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos, após análise da comissão, pela
inabilitação dessa licitante em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da
isonomia, visto que em procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE 9/2021-017 PMI, cujo o objeto
na oportunidade era aquisição de EPI`S (equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da
secretaria municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e... (CONTINUA)

02/07/2021 - 16:33:01 Sistema (CONT. 1) demais unidades vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao Ministério Público .
Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de
1993, visto que os preços praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de habilitação, além de não
atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item 9.10.11, A) do instrumento convocatório.

02/07/2021 - 16:33:08 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0050.

02/07/2021 - 16:33:08 Sistema Intenção: Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME (AR ELETRICA
ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-08, pelo fato de essa não ter anexado junto à
habilitação o documento a que faz referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro
cadastral junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da emissão do
certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos, após análise da comissão, pela
inabilitação dessa licitante em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da
isonomia, visto que em procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE 9/2021-017 PMI, cujo o objeto
na oportunidade era aquisição de EPI`S (equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da
secretaria municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e... (CONTINUA)

02/07/2021 - 16:33:08 Sistema (CONT. 1) demais unidades vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao Ministério Público .
Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de
1993, visto que os preços praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de habilitação, além de não
atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item 9.10.11, A) do instrumento convocatório.

02/07/2021 - 16:33:20 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0051.
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02/07/2021 - 16:33:20 Sistema Intenção: Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME (AR ELETRICA
ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-08, pelo fato de essa não ter anexado junto à
habilitação o documento a que faz referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro
cadastral junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da emissão do
certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos, após análise da comissão, pela
inabilitação dessa licitante em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da
isonomia, visto que em procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE 9/2021-017 PMI, cujo o objeto
na oportunidade era aquisição de EPI`S (equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da
secretaria municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e... (CONTINUA)

02/07/2021 - 16:33:20 Sistema (CONT. 1) demais unidades vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao Ministério Público .
Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de
1993, visto que os preços praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de habilitação, além de não
atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item 9.10.11, A) do instrumento convocatório.

02/07/2021 - 16:33:25 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0052.

02/07/2021 - 16:33:25 Sistema Intenção: Manifesto intenção de recurso em face da empresa: BIOCLEAN SERVIÇOS E CONSTRUÇÃO
EIRELI, CNPJ: 83.339.556/0001-34, pelo fato dessa não ter anexado à Prova de regularidade junto ao setor
de Tributo Municipal de Itupiranga (Certidão Negativa), conforme item 9.9.7, o documento a que faz
referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro cadastral junto ao sistema de
cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da emissão do certificado de regularidade
cadastral – CRC, desse modo solicitamos, após análise da comissão, pela inabilitação dessa licitante em
observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da isonomia, visto que em
procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento mencionado acima no
procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE 9/2021-017 PMI, cujo o objeto na oportunidade era
aquisição de EPI`S (equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da... (CONTINUA)

02/07/2021 - 16:33:25 Sistema (CONT. 1) secretaria municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e demais unidades
vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada pela Sra. Pregoeira, atue de
forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao Ministério Público. As certidões Simplificada da Junta
Comercial do Estado e específica da Junta Comercial do Estado, estão em desconformidade com os itens
9.10.2 e 9.10.3 por restarem vencidas, bem como o documento a que se refere o item 9.9.1. CNPJ - Prova
de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, emitido em 29/11/2019, restando vencida, ademais,
solicitamos que seja efetuada diligências com base no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993,
visto que os preços praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que vinha
sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de habilitação, além de não
atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item 9.10.11,...

02/07/2021 - 16:33:25 Sistema (CONT. 2) A) do instrumento convocatório. Em referencia a proposta,não atende o prazo de validade,do
requisitos do item 6.5

02/07/2021 - 16:33:29 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0053.

02/07/2021 - 16:33:29 Sistema Intenção: Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME (AR ELETRICA
ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-08, pelo fato de essa não ter anexado junto à
habilitação o documento a que faz referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro
cadastral junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da emissão do
certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos, após análise da comissão, pela
inabilitação dessa licitante em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da
isonomia, visto que em procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE 9/2021-017 PMI, cujo o objeto
na oportunidade era aquisição de EPI`S (equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da
secretaria municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e... (CONTINUA)

02/07/2021 - 16:33:29 Sistema (CONT. 1) demais unidades vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao Ministério Público .
Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de
1993, visto que os preços praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de habilitação, além de não
atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item 9.10.11, A) do instrumento convocatório.

02/07/2021 - 16:33:33 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0054.

02/07/2021 - 16:33:33 Sistema Intenção: Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME (AR ELETRICA
ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-08, pelo fato de essa não ter anexado junto à
habilitação o documento a que faz referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro
cadastral junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da emissão do
certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos, após análise da comissão, pela
inabilitação dessa licitante em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da
isonomia, visto que em procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE 9/2021-017 PMI, cujo o objeto
na oportunidade era aquisição de EPI`S (equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da
secretaria municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e... (CONTINUA)

02/07/2021 - 16:33:33 Sistema (CONT. 1) demais unidades vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao Ministério Público .
Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de
1993, visto que os preços praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de habilitação, além de não
atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item 9.10.11, A) do instrumento convocatório.

02/07/2021 - 16:33:38 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0055.

02/07/2021 - 16:33:38 Sistema Intenção: Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME (AR ELETRICA
ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-08, pelo fato de essa não ter anexado junto à
habilitação o documento a que faz referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro
cadastral junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da emissão do
certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos, após análise da comissão, pela
inabilitação dessa licitante em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da
isonomia, visto que em procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE 9/2021-017 PMI, cujo o objeto
na oportunidade era aquisição de EPI`S (equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da
secretaria municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e... (CONTINUA)

02/07/2021 - 16:33:38 Sistema (CONT. 1) demais unidades vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao Ministério Público .
Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de
1993, visto que os preços praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de habilitação, além de não
atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item 9.10.11, A) do instrumento convocatório.

02/07/2021 - 16:33:43 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0056.
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02/07/2021 - 16:33:43 Sistema Intenção: Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME (AR ELETRICA
ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-08, pelo fato de essa não ter anexado junto à
habilitação o documento a que faz referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro
cadastral junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da emissão do
certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos, após análise da comissão, pela
inabilitação dessa licitante em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da
isonomia, visto que em procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE 9/2021-017 PMI, cujo o objeto
na oportunidade era aquisição de EPI`S (equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da
secretaria municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e... (CONTINUA)

02/07/2021 - 16:33:43 Sistema (CONT. 1) demais unidades vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao Ministério Público .
Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de
1993, visto que os preços praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de habilitação, além de não
atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item 9.10.11, A) do instrumento convocatório.

02/07/2021 - 16:34:10 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0057.

02/07/2021 - 16:34:10 Sistema Intenção: Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME (AR ELETRICA
ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-08, pelo fato de essa não ter anexado junto à
habilitação o documento a que faz referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro
cadastral junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da emissão do
certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos, após análise da comissão, pela
inabilitação dessa licitante em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da
isonomia, visto que em procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE 9/2021-017 PMI, cujo o objeto
na oportunidade era aquisição de EPI`S (equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da
secretaria municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e... (CONTINUA)

02/07/2021 - 16:34:10 Sistema (CONT. 1) demais unidades vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao Ministério Público .
Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de
1993, visto que os preços praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de habilitação, além de não
atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item 9.10.11, A) do instrumento convocatório.

02/07/2021 - 16:34:21 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0058.

02/07/2021 - 16:34:21 Sistema Intenção: Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME (AR ELETRICA
ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-08, pelo fato de essa não ter anexado junto à
habilitação o documento a que faz referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro
cadastral junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da emissão do
certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos, após análise da comissão, pela
inabilitação dessa licitante em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da
isonomia, visto que em procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE 9/2021-017 PMI, cujo o objeto
na oportunidade era aquisição de EPI`S (equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da
secretaria municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e... (CONTINUA)

02/07/2021 - 16:34:21 Sistema (CONT. 1) demais unidades vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao Ministério Público .
Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de
1993, visto que os preços praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de habilitação, além de não
atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item 9.10.11, A) do instrumento convocatório.

02/07/2021 - 16:34:28 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0059.

02/07/2021 - 16:34:28 Sistema Intenção: Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME (AR ELETRICA
ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-08, pelo fato de essa não ter anexado junto à
habilitação o documento a que faz referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro
cadastral junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da emissão do
certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos, após análise da comissão, pela
inabilitação dessa licitante em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da
isonomia, visto que em procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE 9/2021-017 PMI, cujo o objeto
na oportunidade era aquisição de EPI`S (equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da
secretaria municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e... (CONTINUA)

02/07/2021 - 16:34:28 Sistema (CONT. 1) demais unidades vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao Ministério Público .
Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de
1993, visto que os preços praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de habilitação, além de não
atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item 9.10.11, A) do instrumento convocatório.

02/07/2021 - 16:34:32 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0060.

02/07/2021 - 16:34:32 Sistema Intenção: Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME (AR ELETRICA
ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-08, pelo fato de essa não ter anexado junto à
habilitação o documento a que faz referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro
cadastral junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da emissão do
certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos, após análise da comissão, pela
inabilitação dessa licitante em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da
isonomia, visto que em procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE 9/2021-017 PMI, cujo o objeto
na oportunidade era aquisição de EPI`S (equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da
secretaria municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e... (CONTINUA)

02/07/2021 - 16:34:32 Sistema (CONT. 1) demais unidades vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao Ministério Público .
Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de
1993, visto que os preços praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de habilitação, além de não
atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item 9.10.11, A) do instrumento convocatório.

02/07/2021 - 16:34:49 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0061.
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02/07/2021 - 16:34:49 Sistema Intenção: Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME (AR ELETRICA
ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-08, pelo fato de essa não ter anexado junto à
habilitação o documento a que faz referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro
cadastral junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da emissão do
certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos, após análise da comissão, pela
inabilitação dessa licitante em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da
isonomia, visto que em procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE 9/2021-017 PMI, cujo o objeto
na oportunidade era aquisição de EPI`S (equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da
secretaria municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e... (CONTINUA)

02/07/2021 - 16:34:49 Sistema (CONT. 1) demais unidades vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao Ministério Público .
Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de
1993, visto que os preços praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de habilitação, além de não
atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item 9.10.11, A) do instrumento convocatório.

02/07/2021 - 16:34:54 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0062.

02/07/2021 - 16:34:54 Sistema Intenção: Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME (AR ELETRICA
ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-08, pelo fato de essa não ter anexado junto à
habilitação o documento a que faz referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro
cadastral junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da emissão do
certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos, após análise da comissão, pela
inabilitação dessa licitante em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da
isonomia, visto que em procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE 9/2021-017 PMI, cujo o objeto
na oportunidade era aquisição de EPI`S (equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da
secretaria municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e... (CONTINUA)

02/07/2021 - 16:34:54 Sistema (CONT. 1) demais unidades vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao Ministério Público .
Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de
1993, visto que os preços praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de habilitação, além de não
atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item 9.10.11, A) do instrumento convocatório.

02/07/2021 - 16:34:59 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0063.

02/07/2021 - 16:34:59 Sistema Intenção: Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME (AR ELETRICA
ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-08, pelo fato de essa não ter anexado junto à
habilitação o documento a que faz referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro
cadastral junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da emissão do
certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos, após análise da comissão, pela
inabilitação dessa licitante em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da
isonomia, visto que em procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE 9/2021-017 PMI, cujo o objeto
na oportunidade era aquisição de EPI`S (equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da
secretaria municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e... (CONTINUA)

02/07/2021 - 16:34:59 Sistema (CONT. 1) demais unidades vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao Ministério Público .
Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de
1993, visto que os preços praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de habilitação, além de não
atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item 9.10.11, A) do instrumento convocatório.

02/07/2021 - 16:35:05 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0064.

02/07/2021 - 16:35:05 Sistema Intenção: Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME (AR ELETRICA
ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-08, pelo fato de essa não ter anexado junto à
habilitação o documento a que faz referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro
cadastral junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da emissão do
certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos, após análise da comissão, pela
inabilitação dessa licitante em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da
isonomia, visto que em procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE 9/2021-017 PMI, cujo o objeto
na oportunidade era aquisição de EPI`S (equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da
secretaria municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e... (CONTINUA)

02/07/2021 - 16:35:05 Sistema (CONT. 1) demais unidades vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao Ministério Público .
Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de
1993, visto que os preços praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de habilitação, além de não
atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item 9.10.11, A) do instrumento convocatório.

02/07/2021 - 16:35:10 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0065.

02/07/2021 - 16:35:10 Sistema Intenção: Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME (AR ELETRICA
ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-08, pelo fato de essa não ter anexado junto à
habilitação o documento a que faz referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro
cadastral junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da emissão do
certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos, após análise da comissão, pela
inabilitação dessa licitante em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da
isonomia, visto que em procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE 9/2021-017 PMI, cujo o objeto
na oportunidade era aquisição de EPI`S (equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da
secretaria municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e... (CONTINUA)

02/07/2021 - 16:35:10 Sistema (CONT. 1) demais unidades vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao Ministério Público .
Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de
1993, visto que os preços praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de habilitação, além de não
atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item 9.10.11, A) do instrumento convocatório.

02/07/2021 - 16:35:15 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0066.
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02/07/2021 - 16:35:15 Sistema Intenção: Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME (AR ELETRICA
ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-08, pelo fato de essa não ter anexado junto à
habilitação o documento a que faz referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro
cadastral junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da emissão do
certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos, após análise da comissão, pela
inabilitação dessa licitante em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da
isonomia, visto que em procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE 9/2021-017 PMI, cujo o objeto
na oportunidade era aquisição de EPI`S (equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da
secretaria municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e... (CONTINUA)

02/07/2021 - 16:35:15 Sistema (CONT. 1) demais unidades vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao Ministério Público .
Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de
1993, visto que os preços praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de habilitação, além de não
atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item 9.10.11, A) do instrumento convocatório.

02/07/2021 - 16:35:23 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0067.

02/07/2021 - 16:35:23 Sistema Intenção: Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME (AR ELETRICA
ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-08, pelo fato de essa não ter anexado junto à
habilitação o documento a que faz referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro
cadastral junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da emissão do
certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos, após análise da comissão, pela
inabilitação dessa licitante em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da
isonomia, visto que em procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE 9/2021-017 PMI, cujo o objeto
na oportunidade era aquisição de EPI`S (equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da
secretaria municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e... (CONTINUA)

02/07/2021 - 16:35:23 Sistema (CONT. 1) demais unidades vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao Ministério Público .
Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de
1993, visto que os preços praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de habilitação, além de não
atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item 9.10.11, A) do instrumento convocatório.

02/07/2021 - 16:35:28 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0068.

02/07/2021 - 16:35:28 Sistema Intenção: Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME (AR ELETRICA
ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-08, pelo fato de essa não ter anexado junto à
habilitação o documento a que faz referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro
cadastral junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da emissão do
certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos, após análise da comissão, pela
inabilitação dessa licitante em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da
isonomia, visto que em procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE 9/2021-017 PMI, cujo o objeto
na oportunidade era aquisição de EPI`S (equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da
secretaria municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e... (CONTINUA)

02/07/2021 - 16:35:28 Sistema (CONT. 1) demais unidades vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao Ministério Público .
Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de
1993, visto que os preços praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de habilitação, além de não
atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item 9.10.11, A) do instrumento convocatório.

02/07/2021 - 16:35:34 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0069.

02/07/2021 - 16:35:34 Sistema Intenção: Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME (AR ELETRICA
ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-08, pelo fato de essa não ter anexado junto à
habilitação o documento a que faz referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro
cadastral junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da emissão do
certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos, após análise da comissão, pela
inabilitação dessa licitante em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da
isonomia, visto que em procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE 9/2021-017 PMI, cujo o objeto
na oportunidade era aquisição de EPI`S (equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da
secretaria municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e... (CONTINUA)

02/07/2021 - 16:35:34 Sistema (CONT. 1) demais unidades vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao Ministério Público .
Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de
1993, visto que os preços praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de habilitação, além de não
atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item 9.10.11, A) do instrumento convocatório.

02/07/2021 - 16:35:39 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0070.

02/07/2021 - 16:35:39 Sistema Intenção: Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME (AR ELETRICA
ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-08, pelo fato de essa não ter anexado junto à
habilitação o documento a que faz referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro
cadastral junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da emissão do
certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos, após análise da comissão, pela
inabilitação dessa licitante em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da
isonomia, visto que em procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE 9/2021-017 PMI, cujo o objeto
na oportunidade era aquisição de EPI`S (equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da
secretaria municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e... (CONTINUA)

02/07/2021 - 16:35:39 Sistema (CONT. 1) demais unidades vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao Ministério Público .
Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de
1993, visto que os preços praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de habilitação, além de não
atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item 9.10.11, A) do instrumento convocatório.

02/07/2021 - 16:35:49 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0071.
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02/07/2021 - 16:35:49 Sistema Intenção: Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME (AR ELETRICA
ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-08, pelo fato de essa não ter anexado junto à
habilitação o documento a que faz referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro
cadastral junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da emissão do
certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos, após análise da comissão, pela
inabilitação dessa licitante em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da
isonomia, visto que em procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE 9/2021-017 PMI, cujo o objeto
na oportunidade era aquisição de EPI`S (equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da
secretaria municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e... (CONTINUA)

02/07/2021 - 16:35:49 Sistema (CONT. 1) demais unidades vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao Ministério Público .
Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de
1993, visto que os preços praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de habilitação, além de não
atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item 9.10.11, A) do instrumento convocatório.

02/07/2021 - 16:35:54 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0072.

02/07/2021 - 16:35:54 Sistema Intenção: Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME (AR ELETRICA
ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-08, pelo fato de essa não ter anexado junto à
habilitação o documento a que faz referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro
cadastral junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da emissão do
certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos, após análise da comissão, pela
inabilitação dessa licitante em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da
isonomia, visto que em procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE 9/2021-017 PMI, cujo o objeto
na oportunidade era aquisição de EPI`S (equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da
secretaria municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e... (CONTINUA)

02/07/2021 - 16:35:54 Sistema (CONT. 1) demais unidades vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao Ministério Público .
Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de
1993, visto que os preços praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de habilitação, além de não
atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item 9.10.11, A) do instrumento convocatório.

02/07/2021 - 16:35:58 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0073.

02/07/2021 - 16:35:58 Sistema Intenção: Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME (AR ELETRICA
ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-08, pelo fato de essa não ter anexado junto à
habilitação o documento a que faz referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro
cadastral junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da emissão do
certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos, após análise da comissão, pela
inabilitação dessa licitante em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da
isonomia, visto que em procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE 9/2021-017 PMI, cujo o objeto
na oportunidade era aquisição de EPI`S (equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da
secretaria municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e... (CONTINUA)

02/07/2021 - 16:35:58 Sistema (CONT. 1) demais unidades vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao Ministério Público .
Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de
1993, visto que os preços praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de habilitação, além de não
atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item 9.10.11, A) do instrumento convocatório.

02/07/2021 - 16:36:08 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0073.

02/07/2021 - 16:36:08 Sistema Intenção: Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME (AR ELETRICA
ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-08, pelo fato de essa não ter anexado junto à
habilitação o documento a que faz referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro
cadastral junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da emissão do
certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos, após análise da comissão, pela
inabilitação dessa licitante em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da
isonomia, visto que em procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE 9/2021-017 PMI, cujo o objeto
na oportunidade era aquisição de EPI`S (equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da
secretaria municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e... (CONTINUA)

02/07/2021 - 16:36:08 Sistema (CONT. 1) demais unidades vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao Ministério Público .
Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de
1993, visto que os preços praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de habilitação, além de não
atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item 9.10.11, A) do instrumento convocatório.

02/07/2021 - 16:36:21 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0074.

02/07/2021 - 16:36:21 Sistema Intenção: Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME (AR ELETRICA
ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-08, pelo fato de essa não ter anexado junto à
habilitação o documento a que faz referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro
cadastral junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da emissão do
certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos, após análise da comissão, pela
inabilitação dessa licitante em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da
isonomia, visto que em procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE 9/2021-017 PMI, cujo o objeto
na oportunidade era aquisição de EPI`S (equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da
secretaria municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e... (CONTINUA)

02/07/2021 - 16:36:21 Sistema (CONT. 1) demais unidades vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao Ministério Público .
Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de
1993, visto que os preços praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de habilitação, além de não
atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item 9.10.11, A) do instrumento convocatório.

02/07/2021 - 16:36:27 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0075.
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02/07/2021 - 16:36:27 Sistema Intenção: Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME (AR ELETRICA
ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-08, pelo fato de essa não ter anexado junto à
habilitação o documento a que faz referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro
cadastral junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da emissão do
certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos, após análise da comissão, pela
inabilitação dessa licitante em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da
isonomia, visto que em procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE 9/2021-017 PMI, cujo o objeto
na oportunidade era aquisição de EPI`S (equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da
secretaria municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e... (CONTINUA)

02/07/2021 - 16:36:27 Sistema (CONT. 1) demais unidades vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao Ministério Público .
Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de
1993, visto que os preços praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de habilitação, além de não
atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item 9.10.11, A) do instrumento convocatório.

02/07/2021 - 16:36:32 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0077.

02/07/2021 - 16:36:32 Sistema Intenção: Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME (AR ELETRICA
ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-08, pelo fato de essa não ter anexado junto à
habilitação o documento a que faz referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro
cadastral junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da emissão do
certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos, após análise da comissão, pela
inabilitação dessa licitante em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da
isonomia, visto que em procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE 9/2021-017 PMI, cujo o objeto
na oportunidade era aquisição de EPI`S (equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da
secretaria municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e... (CONTINUA)

02/07/2021 - 16:36:32 Sistema (CONT. 1) demais unidades vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao Ministério Público .
Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de
1993, visto que os preços praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de habilitação, além de não
atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item 9.10.11, A) do instrumento convocatório.

02/07/2021 - 16:36:37 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0078.

02/07/2021 - 16:36:37 Sistema Intenção: Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME (AR ELETRICA
ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-08, pelo fato de essa não ter anexado junto à
habilitação o documento a que faz referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro
cadastral junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da emissão do
certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos, após análise da comissão, pela
inabilitação dessa licitante em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da
isonomia, visto que em procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE 9/2021-017 PMI, cujo o objeto
na oportunidade era aquisição de EPI`S (equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da
secretaria municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e... (CONTINUA)

02/07/2021 - 16:36:37 Sistema (CONT. 1) demais unidades vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao Ministério Público .
Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de
1993, visto que os preços praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de habilitação, além de não
atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item 9.10.11, A) do instrumento convocatório.

02/07/2021 - 16:36:41 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0079.

02/07/2021 - 16:36:41 Sistema Intenção: Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME (AR ELETRICA
ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-08, pelo fato de essa não ter anexado junto à
habilitação o documento a que faz referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro
cadastral junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da emissão do
certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos, após análise da comissão, pela
inabilitação dessa licitante em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da
isonomia, visto que em procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE 9/2021-017 PMI, cujo o objeto
na oportunidade era aquisição de EPI`S (equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da
secretaria municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e... (CONTINUA)

02/07/2021 - 16:36:41 Sistema (CONT. 1) demais unidades vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao Ministério Público .
Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de
1993, visto que os preços praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de habilitação, além de não
atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item 9.10.11, A) do instrumento convocatório.

02/07/2021 - 16:36:51 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0080.

02/07/2021 - 16:36:51 Sistema Intenção: Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME (AR ELETRICA
ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-08, pelo fato de essa não ter anexado junto à
habilitação o documento a que faz referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro
cadastral junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da emissão do
certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos, após análise da comissão, pela
inabilitação dessa licitante em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da
isonomia, visto que em procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE 9/2021-017 PMI, cujo o objeto
na oportunidade era aquisição de EPI`S (equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da
secretaria municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e... (CONTINUA)

02/07/2021 - 16:36:51 Sistema (CONT. 1) demais unidades vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao Ministério Público .
Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de
1993, visto que os preços praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de habilitação, além de não
atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item 9.10.11, A) do instrumento convocatório.

02/07/2021 - 16:37:06 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0082.
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02/07/2021 - 16:37:06 Sistema Intenção: Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME (AR ELETRICA
ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-08, pelo fato de essa não ter anexado junto à
habilitação o documento a que faz referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro
cadastral junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da emissão do
certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos, após análise da comissão, pela
inabilitação dessa licitante em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da
isonomia, visto que em procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE 9/2021-017 PMI, cujo o objeto
na oportunidade era aquisição de EPI`S (equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da
secretaria municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e... (CONTINUA)

02/07/2021 - 16:37:06 Sistema (CONT. 1) demais unidades vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao Ministério Público .
Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de
1993, visto que os preços praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de habilitação, além de não
atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item 9.10.11, A) do instrumento convocatório.

02/07/2021 - 16:37:11 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0083.

02/07/2021 - 16:37:11 Sistema Intenção: Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME (AR ELETRICA
ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-08, pelo fato de essa não ter anexado junto à
habilitação o documento a que faz referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro
cadastral junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da emissão do
certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos, após análise da comissão, pela
inabilitação dessa licitante em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da
isonomia, visto que em procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE 9/2021-017 PMI, cujo o objeto
na oportunidade era aquisição de EPI`S (equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da
secretaria municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e... (CONTINUA)

02/07/2021 - 16:37:11 Sistema (CONT. 1) demais unidades vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao Ministério Público .
Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de
1993, visto que os preços praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de habilitação, além de não
atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item 9.10.11, A) do instrumento convocatório.

02/07/2021 - 16:37:16 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0084.

02/07/2021 - 16:37:16 Sistema Intenção: Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME (AR ELETRICA
ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-08, pelo fato de essa não ter anexado junto à
habilitação o documento a que faz referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro
cadastral junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da emissão do
certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos, após análise da comissão, pela
inabilitação dessa licitante em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da
isonomia, visto que em procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE 9/2021-017 PMI, cujo o objeto
na oportunidade era aquisição de EPI`S (equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da
secretaria municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e... (CONTINUA)

02/07/2021 - 16:37:16 Sistema (CONT. 1) demais unidades vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao Ministério Público .
Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de
1993, visto que os preços praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de habilitação, além de não
atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item 9.10.11, A) do instrumento convocatório.

02/07/2021 - 16:37:26 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0085.

02/07/2021 - 16:37:26 Sistema Intenção: Manifesto intenção de recurso em face da empresa: BIOCLEAN SERVIÇOS E CONSTRUÇÃO
EIRELI, CNPJ: 83.339.556/0001-34, pelo fato dessa não ter anexado à Prova de regularidade junto ao setor
de Tributo Municipal de Itupiranga (Certidão Negativa), conforme item 9.9.7, o documento a que faz
referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro cadastral junto ao sistema de
cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da emissão do certificado de regularidade
cadastral – CRC, desse modo solicitamos, após análise da comissão, pela inabilitação dessa licitante em
observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da isonomia, visto que em
procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento mencionado acima no
procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE 9/2021-017 PMI, cujo o objeto na oportunidade era
aquisição de EPI`S (equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da... (CONTINUA)

02/07/2021 - 16:37:26 Sistema (CONT. 1) secretaria municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e demais unidades
vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada pela Sra. Pregoeira, atue de
forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao Ministério Público. As certidões Simplificada da Junta
Comercial do Estado e específica da Junta Comercial do Estado, estão em desconformidade com os itens
9.10.2 e 9.10.3 por restarem vencidas, bem como o documento a que se refere o item 9.9.1. CNPJ - Prova
de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, emitido em 29/11/2019, restando vencida, ademais,
solicitamos que seja efetuada diligências com base no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993,
visto que os preços praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que vinha
sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de habilitação, além de não
atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item 9.10.11,...

02/07/2021 - 16:37:26 Sistema (CONT. 2) A) do instrumento convocatório. Em referencia a proposta,não atende o prazo de validade,do
requisitos do item 6.5

02/07/2021 - 16:37:33 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0086.

02/07/2021 - 16:37:33 Sistema Intenção: Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME (AR ELETRICA
ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-08, pelo fato de essa não ter anexado junto à
habilitação o documento a que faz referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro
cadastral junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da emissão do
certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos, após análise da comissão, pela
inabilitação dessa licitante em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da
isonomia, visto que em procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE 9/2021-017 PMI, cujo o objeto
na oportunidade era aquisição de EPI`S (equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da
secretaria municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e... (CONTINUA)

02/07/2021 - 16:37:33 Sistema (CONT. 1) demais unidades vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao Ministério Público .
Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de
1993, visto que os preços praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de habilitação, além de não
atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item 9.10.11, A) do instrumento convocatório.

02/07/2021 - 16:37:38 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0087.
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02/07/2021 - 16:37:38 Sistema Intenção: Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME (AR ELETRICA
ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-08, pelo fato de essa não ter anexado junto à
habilitação o documento a que faz referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro
cadastral junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da emissão do
certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos, após análise da comissão, pela
inabilitação dessa licitante em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da
isonomia, visto que em procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE 9/2021-017 PMI, cujo o objeto
na oportunidade era aquisição de EPI`S (equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da
secretaria municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e... (CONTINUA)

02/07/2021 - 16:37:38 Sistema (CONT. 1) demais unidades vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao Ministério Público .
Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de
1993, visto que os preços praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de habilitação, além de não
atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item 9.10.11, A) do instrumento convocatório.

02/07/2021 - 16:37:43 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0088.

02/07/2021 - 16:37:43 Sistema Intenção: Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME (AR ELETRICA
ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-08, pelo fato de essa não ter anexado junto à
habilitação o documento a que faz referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro
cadastral junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da emissão do
certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos, após análise da comissão, pela
inabilitação dessa licitante em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da
isonomia, visto que em procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE 9/2021-017 PMI, cujo o objeto
na oportunidade era aquisição de EPI`S (equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da
secretaria municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e... (CONTINUA)

02/07/2021 - 16:37:43 Sistema (CONT. 1) demais unidades vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao Ministério Público .
Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de
1993, visto que os preços praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de habilitação, além de não
atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item 9.10.11, A) do instrumento convocatório.

02/07/2021 - 16:37:47 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0089.

02/07/2021 - 16:37:47 Sistema Intenção: Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME (AR ELETRICA
ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-08, pelo fato de essa não ter anexado junto à
habilitação o documento a que faz referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro
cadastral junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da emissão do
certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos, após análise da comissão, pela
inabilitação dessa licitante em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da
isonomia, visto que em procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE 9/2021-017 PMI, cujo o objeto
na oportunidade era aquisição de EPI`S (equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da
secretaria municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e... (CONTINUA)

02/07/2021 - 16:37:47 Sistema (CONT. 1) demais unidades vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao Ministério Público .
Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de
1993, visto que os preços praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de habilitação, além de não
atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item 9.10.11, A) do instrumento convocatório.

02/07/2021 - 16:37:54 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0090.

02/07/2021 - 16:37:54 Sistema Intenção: Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME (AR ELETRICA
ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-08, pelo fato de essa não ter anexado junto à
habilitação o documento a que faz referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro
cadastral junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da emissão do
certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos, após análise da comissão, pela
inabilitação dessa licitante em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da
isonomia, visto que em procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE 9/2021-017 PMI, cujo o objeto
na oportunidade era aquisição de EPI`S (equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da
secretaria municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e... (CONTINUA)

02/07/2021 - 16:37:54 Sistema (CONT. 1) demais unidades vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao Ministério Público .
Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de
1993, visto que os preços praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de habilitação, além de não
atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item 9.10.11, A) do instrumento convocatório.

02/07/2021 - 16:37:58 Sistema O fornecedor GIVANILDO R SOUSA - ME declarou intenção de recurso para o item 0004.

02/07/2021 - 16:38:08 Sistema O fornecedor GIVANILDO R SOUSA - ME declarou intenção de recurso para o item 0005.

02/07/2021 - 16:38:15 Sistema O fornecedor GIVANILDO R SOUSA - ME declarou intenção de recurso para o item 0006.

02/07/2021 - 16:38:20 Sistema O fornecedor GIVANILDO R SOUSA - ME declarou intenção de recurso para o item 0009.

02/07/2021 - 16:38:26 Sistema O fornecedor GIVANILDO R SOUSA - ME declarou intenção de recurso para o item 0010.

02/07/2021 - 16:39:30 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0091.

02/07/2021 - 16:39:30 Sistema Intenção: Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME (AR ELETRICA
ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-08, pelo fato de essa não ter anexado junto à
habilitação o documento a que faz referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro
cadastral junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da emissão do
certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos, após análise da comissão, pela
inabilitação dessa licitante em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da
isonomia, visto que em procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE 9/2021-017 PMI, cujo o objeto
na oportunidade era aquisição de EPI`S (equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da
secretaria municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e... (CONTINUA)

02/07/2021 - 16:39:30 Sistema (CONT. 1) demais unidades vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao Ministério Público .
Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de
1993, visto que os preços praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de habilitação, além de não
atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item 9.10.11, A) do instrumento convocatório.



Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 23/08/2021 às 11:27:58.
Página 186 de 327

02/07/2021 - 16:40:02 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0092.

02/07/2021 - 16:40:02 Sistema Intenção: Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME (AR ELETRICA
ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-08, pelo fato de essa não ter anexado junto à
habilitação o documento a que faz referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro
cadastral junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da emissão do
certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos, após análise da comissão, pela
inabilitação dessa licitante em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da
isonomia, visto que em procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE 9/2021-017 PMI, cujo o objeto
na oportunidade era aquisição de EPI`S (equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da
secretaria municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e... (CONTINUA)

02/07/2021 - 16:40:02 Sistema (CONT. 1) demais unidades vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao Ministério Público .
Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de
1993, visto que os preços praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de habilitação, além de não
atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item 9.10.11, A) do instrumento convocatório.

02/07/2021 - 16:40:31 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0094.

02/07/2021 - 16:40:31 Sistema Intenção: Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME (AR ELETRICA
ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-08, pelo fato de essa não ter anexado junto à
habilitação o documento a que faz referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro
cadastral junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da emissão do
certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos, após análise da comissão, pela
inabilitação dessa licitante em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da
isonomia, visto que em procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE 9/2021-017 PMI, cujo o objeto
na oportunidade era aquisição de EPI`S (equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da
secretaria municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e... (CONTINUA)

02/07/2021 - 16:40:31 Sistema (CONT. 1) demais unidades vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao Ministério Público .
Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de
1993, visto que os preços praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de habilitação, além de não
atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item 9.10.11, A) do instrumento convocatório.

02/07/2021 - 16:40:38 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0095.

02/07/2021 - 16:40:38 Sistema Intenção: Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME (AR ELETRICA
ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-08, pelo fato de essa não ter anexado junto à
habilitação o documento a que faz referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro
cadastral junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da emissão do
certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos, após análise da comissão, pela
inabilitação dessa licitante em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da
isonomia, visto que em procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE 9/2021-017 PMI, cujo o objeto
na oportunidade era aquisição de EPI`S (equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da
secretaria municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e... (CONTINUA)

02/07/2021 - 16:40:38 Sistema (CONT. 1) demais unidades vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao Ministério Público .
Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de
1993, visto que os preços praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de habilitação, além de não
atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item 9.10.11, A) do instrumento convocatório.

02/07/2021 - 16:40:42 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0093.

02/07/2021 - 16:40:42 Sistema Intenção: Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME (AR ELETRICA
ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-08, pelo fato de essa não ter anexado junto à
habilitação o documento a que faz referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro
cadastral junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da emissão do
certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos, após análise da comissão, pela
inabilitação dessa licitante em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da
isonomia, visto que em procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE 9/2021-017 PMI, cujo o objeto
na oportunidade era aquisição de EPI`S (equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da
secretaria municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e... (CONTINUA)

02/07/2021 - 16:40:42 Sistema (CONT. 1) demais unidades vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao Ministério Público .
Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de
1993, visto que os preços praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de habilitação, além de não
atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item 9.10.11, A) do instrumento convocatório.

02/07/2021 - 16:40:58 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0096.

02/07/2021 - 16:40:58 Sistema Intenção: Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME (AR ELETRICA
ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-08, pelo fato de essa não ter anexado junto à
habilitação o documento a que faz referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro
cadastral junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da emissão do
certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos, após análise da comissão, pela
inabilitação dessa licitante em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da
isonomia, visto que em procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE 9/2021-017 PMI, cujo o objeto
na oportunidade era aquisição de EPI`S (equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da
secretaria municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e... (CONTINUA)

02/07/2021 - 16:40:58 Sistema (CONT. 1) demais unidades vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao Ministério Público .
Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de
1993, visto que os preços praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de habilitação, além de não
atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item 9.10.11, A) do instrumento convocatório.

02/07/2021 - 16:41:04 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0097.
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02/07/2021 - 16:41:04 Sistema Intenção: Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME (AR ELETRICA
ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-08, pelo fato de essa não ter anexado junto à
habilitação o documento a que faz referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro
cadastral junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da emissão do
certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos, após análise da comissão, pela
inabilitação dessa licitante em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da
isonomia, visto que em procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE 9/2021-017 PMI, cujo o objeto
na oportunidade era aquisição de EPI`S (equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da
secretaria municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e... (CONTINUA)

02/07/2021 - 16:41:04 Sistema (CONT. 1) demais unidades vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao Ministério Público .
Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de
1993, visto que os preços praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de habilitação, além de não
atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item 9.10.11, A) do instrumento convocatório.

02/07/2021 - 16:41:10 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0098.

02/07/2021 - 16:41:10 Sistema Intenção: Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME (AR ELETRICA
ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-08, pelo fato de essa não ter anexado junto à
habilitação o documento a que faz referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro
cadastral junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da emissão do
certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos, após análise da comissão, pela
inabilitação dessa licitante em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da
isonomia, visto que em procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE 9/2021-017 PMI, cujo o objeto
na oportunidade era aquisição de EPI`S (equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da
secretaria municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e... (CONTINUA)

02/07/2021 - 16:41:10 Sistema (CONT. 1) demais unidades vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao Ministério Público .
Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de
1993, visto que os preços praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de habilitação, além de não
atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item 9.10.11, A) do instrumento convocatório.

02/07/2021 - 16:41:14 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0099.

02/07/2021 - 16:41:14 Sistema Intenção: Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME (AR ELETRICA
ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-08, pelo fato de essa não ter anexado junto à
habilitação o documento a que faz referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro
cadastral junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da emissão do
certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos, após análise da comissão, pela
inabilitação dessa licitante em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da
isonomia, visto que em procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE 9/2021-017 PMI, cujo o objeto
na oportunidade era aquisição de EPI`S (equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da
secretaria municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e... (CONTINUA)

02/07/2021 - 16:41:14 Sistema (CONT. 1) demais unidades vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao Ministério Público .
Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de
1993, visto que os preços praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de habilitação, além de não
atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item 9.10.11, A) do instrumento convocatório.

02/07/2021 - 16:41:19 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0100.

02/07/2021 - 16:41:19 Sistema Intenção: Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME (AR ELETRICA
ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-08, pelo fato de essa não ter anexado junto à
habilitação o documento a que faz referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro
cadastral junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da emissão do
certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos, após análise da comissão, pela
inabilitação dessa licitante em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da
isonomia, visto que em procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE 9/2021-017 PMI, cujo o objeto
na oportunidade era aquisição de EPI`S (equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da
secretaria municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e... (CONTINUA)

02/07/2021 - 16:41:19 Sistema (CONT. 1) demais unidades vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao Ministério Público .
Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de
1993, visto que os preços praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de habilitação, além de não
atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item 9.10.11, A) do instrumento convocatório.

02/07/2021 - 16:42:05 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0101.

02/07/2021 - 16:42:05 Sistema Intenção: Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME (AR ELETRICA
ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-08, pelo fato de essa não ter anexado junto à
habilitação o documento a que faz referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro
cadastral junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da emissão do
certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos, após análise da comissão, pela
inabilitação dessa licitante em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da
isonomia, visto que em procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE 9/2021-017 PMI, cujo o objeto
na oportunidade era aquisição de EPI`S (equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da
secretaria municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e... (CONTINUA)

02/07/2021 - 16:42:05 Sistema (CONT. 1) demais unidades vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao Ministério Público .
Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de
1993, visto que os preços praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de habilitação, além de não
atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item 9.10.11, A) do instrumento convocatório.

02/07/2021 - 16:42:12 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0102.
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02/07/2021 - 16:42:12 Sistema Intenção: Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME (AR ELETRICA
ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-08, pelo fato de essa não ter anexado junto à
habilitação o documento a que faz referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro
cadastral junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da emissão do
certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos, após análise da comissão, pela
inabilitação dessa licitante em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da
isonomia, visto que em procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE 9/2021-017 PMI, cujo o objeto
na oportunidade era aquisição de EPI`S (equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da
secretaria municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e... (CONTINUA)

02/07/2021 - 16:42:12 Sistema (CONT. 1) demais unidades vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao Ministério Público .
Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de
1993, visto que os preços praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de habilitação, além de não
atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item 9.10.11, A) do instrumento convocatório.

02/07/2021 - 16:42:18 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0103.

02/07/2021 - 16:42:18 Sistema Intenção: Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME (AR ELETRICA
ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-08, pelo fato de essa não ter anexado junto à
habilitação o documento a que faz referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro
cadastral junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da emissão do
certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos, após análise da comissão, pela
inabilitação dessa licitante em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da
isonomia, visto que em procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE 9/2021-017 PMI, cujo o objeto
na oportunidade era aquisição de EPI`S (equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da
secretaria municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e... (CONTINUA)

02/07/2021 - 16:42:18 Sistema (CONT. 1) demais unidades vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao Ministério Público .
Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de
1993, visto que os preços praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de habilitação, além de não
atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item 9.10.11, A) do instrumento convocatório.

02/07/2021 - 16:42:25 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0104.

02/07/2021 - 16:42:25 Sistema Intenção: Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME (AR ELETRICA
ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-08, pelo fato de essa não ter anexado junto à
habilitação o documento a que faz referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro
cadastral junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da emissão do
certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos, após análise da comissão, pela
inabilitação dessa licitante em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da
isonomia, visto que em procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE 9/2021-017 PMI, cujo o objeto
na oportunidade era aquisição de EPI`S (equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da
secretaria municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e... (CONTINUA)

02/07/2021 - 16:42:25 Sistema (CONT. 1) demais unidades vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao Ministério Público .
Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de
1993, visto que os preços praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de habilitação, além de não
atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item 9.10.11, A) do instrumento convocatório.

02/07/2021 - 16:42:31 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0105.

02/07/2021 - 16:42:31 Sistema Intenção: Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME (AR ELETRICA
ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-08, pelo fato de essa não ter anexado junto à
habilitação o documento a que faz referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro
cadastral junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da emissão do
certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos, após análise da comissão, pela
inabilitação dessa licitante em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da
isonomia, visto que em procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE 9/2021-017 PMI, cujo o objeto
na oportunidade era aquisição de EPI`S (equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da
secretaria municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e... (CONTINUA)

02/07/2021 - 16:42:31 Sistema (CONT. 1) demais unidades vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao Ministério Público .
Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de
1993, visto que os preços praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de habilitação, além de não
atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item 9.10.11, A) do instrumento convocatório.

02/07/2021 - 16:42:36 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0106.

02/07/2021 - 16:42:36 Sistema Intenção: Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME (AR ELETRICA
ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-08, pelo fato de essa não ter anexado junto à
habilitação o documento a que faz referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro
cadastral junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da emissão do
certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos, após análise da comissão, pela
inabilitação dessa licitante em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da
isonomia, visto que em procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE 9/2021-017 PMI, cujo o objeto
na oportunidade era aquisição de EPI`S (equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da
secretaria municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e... (CONTINUA)

02/07/2021 - 16:42:36 Sistema (CONT. 1) demais unidades vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao Ministério Público .
Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de
1993, visto que os preços praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de habilitação, além de não
atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item 9.10.11, A) do instrumento convocatório.

02/07/2021 - 16:42:43 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0107.
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02/07/2021 - 16:42:43 Sistema Intenção: Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME (AR ELETRICA
ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-08, pelo fato de essa não ter anexado junto à
habilitação o documento a que faz referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro
cadastral junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da emissão do
certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos, após análise da comissão, pela
inabilitação dessa licitante em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da
isonomia, visto que em procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE 9/2021-017 PMI, cujo o objeto
na oportunidade era aquisição de EPI`S (equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da
secretaria municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e... (CONTINUA)

02/07/2021 - 16:42:43 Sistema (CONT. 1) demais unidades vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao Ministério Público .
Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de
1993, visto que os preços praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de habilitação, além de não
atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item 9.10.11, A) do instrumento convocatório.

02/07/2021 - 16:42:51 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0108.

02/07/2021 - 16:42:51 Sistema Intenção: Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME (AR ELETRICA
ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-08, pelo fato de essa não ter anexado junto à
habilitação o documento a que faz referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro
cadastral junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da emissão do
certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos, após análise da comissão, pela
inabilitação dessa licitante em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da
isonomia, visto que em procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE 9/2021-017 PMI, cujo o objeto
na oportunidade era aquisição de EPI`S (equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da
secretaria municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e... (CONTINUA)

02/07/2021 - 16:42:51 Sistema (CONT. 1) demais unidades vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao Ministério Público .
Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de
1993, visto que os preços praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de habilitação, além de não
atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item 9.10.11, A) do instrumento convocatório.

02/07/2021 - 16:42:56 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0109.

02/07/2021 - 16:42:56 Sistema Intenção: Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME (AR ELETRICA
ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-08, pelo fato de essa não ter anexado junto à
habilitação o documento a que faz referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro
cadastral junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da emissão do
certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos, após análise da comissão, pela
inabilitação dessa licitante em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da
isonomia, visto que em procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE 9/2021-017 PMI, cujo o objeto
na oportunidade era aquisição de EPI`S (equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da
secretaria municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e... (CONTINUA)

02/07/2021 - 16:42:56 Sistema (CONT. 1) demais unidades vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao Ministério Público .
Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de
1993, visto que os preços praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de habilitação, além de não
atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item 9.10.11, A) do instrumento convocatório.

02/07/2021 - 16:43:01 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0110.

02/07/2021 - 16:43:01 Sistema Intenção: Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME (AR ELETRICA
ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-08, pelo fato de essa não ter anexado junto à
habilitação o documento a que faz referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro
cadastral junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da emissão do
certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos, após análise da comissão, pela
inabilitação dessa licitante em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da
isonomia, visto que em procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE 9/2021-017 PMI, cujo o objeto
na oportunidade era aquisição de EPI`S (equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da
secretaria municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e... (CONTINUA)

02/07/2021 - 16:43:01 Sistema (CONT. 1) demais unidades vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao Ministério Público .
Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de
1993, visto que os preços praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de habilitação, além de não
atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item 9.10.11, A) do instrumento convocatório.

02/07/2021 - 16:43:14 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0111.

02/07/2021 - 16:43:14 Sistema Intenção: Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME (AR ELETRICA
ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-08, pelo fato de essa não ter anexado junto à
habilitação o documento a que faz referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro
cadastral junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da emissão do
certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos, após análise da comissão, pela
inabilitação dessa licitante em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da
isonomia, visto que em procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE 9/2021-017 PMI, cujo o objeto
na oportunidade era aquisição de EPI`S (equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da
secretaria municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e... (CONTINUA)

02/07/2021 - 16:43:14 Sistema (CONT. 1) demais unidades vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao Ministério Público .
Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de
1993, visto que os preços praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de habilitação, além de não
atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item 9.10.11, A) do instrumento convocatório.

02/07/2021 - 16:43:18 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0112.
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02/07/2021 - 16:43:18 Sistema Intenção: Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME (AR ELETRICA
ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-08, pelo fato de essa não ter anexado junto à
habilitação o documento a que faz referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro
cadastral junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da emissão do
certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos, após análise da comissão, pela
inabilitação dessa licitante em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da
isonomia, visto que em procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE 9/2021-017 PMI, cujo o objeto
na oportunidade era aquisição de EPI`S (equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da
secretaria municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e... (CONTINUA)

02/07/2021 - 16:43:18 Sistema (CONT. 1) demais unidades vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao Ministério Público .
Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de
1993, visto que os preços praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de habilitação, além de não
atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item 9.10.11, A) do instrumento convocatório.

02/07/2021 - 16:43:24 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0113.

02/07/2021 - 16:43:24 Sistema Intenção: Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME (AR ELETRICA
ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-08, pelo fato de essa não ter anexado junto à
habilitação o documento a que faz referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro
cadastral junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da emissão do
certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos, após análise da comissão, pela
inabilitação dessa licitante em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da
isonomia, visto que em procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE 9/2021-017 PMI, cujo o objeto
na oportunidade era aquisição de EPI`S (equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da
secretaria municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e... (CONTINUA)

02/07/2021 - 16:43:24 Sistema (CONT. 1) demais unidades vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao Ministério Público .
Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de
1993, visto que os preços praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de habilitação, além de não
atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item 9.10.11, A) do instrumento convocatório.

02/07/2021 - 16:43:29 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0114.

02/07/2021 - 16:43:29 Sistema Intenção: Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME (AR ELETRICA
ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-08, pelo fato de essa não ter anexado junto à
habilitação o documento a que faz referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro
cadastral junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da emissão do
certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos, após análise da comissão, pela
inabilitação dessa licitante em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da
isonomia, visto que em procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE 9/2021-017 PMI, cujo o objeto
na oportunidade era aquisição de EPI`S (equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da
secretaria municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e... (CONTINUA)

02/07/2021 - 16:43:29 Sistema (CONT. 1) demais unidades vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao Ministério Público .
Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de
1993, visto que os preços praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de habilitação, além de não
atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item 9.10.11, A) do instrumento convocatório.

02/07/2021 - 16:43:34 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0115.

02/07/2021 - 16:43:34 Sistema Intenção: Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME (AR ELETRICA
ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-08, pelo fato de essa não ter anexado junto à
habilitação o documento a que faz referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro
cadastral junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da emissão do
certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos, após análise da comissão, pela
inabilitação dessa licitante em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da
isonomia, visto que em procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE 9/2021-017 PMI, cujo o objeto
na oportunidade era aquisição de EPI`S (equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da
secretaria municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e... (CONTINUA)

02/07/2021 - 16:43:34 Sistema (CONT. 1) demais unidades vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao Ministério Público .
Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de
1993, visto que os preços praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de habilitação, além de não
atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item 9.10.11, A) do instrumento convocatório.

02/07/2021 - 16:43:39 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0116.

02/07/2021 - 16:43:39 Sistema Intenção: Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME (AR ELETRICA
ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-08, pelo fato de essa não ter anexado junto à
habilitação o documento a que faz referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro
cadastral junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da emissão do
certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos, após análise da comissão, pela
inabilitação dessa licitante em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da
isonomia, visto que em procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE 9/2021-017 PMI, cujo o objeto
na oportunidade era aquisição de EPI`S (equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da
secretaria municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e... (CONTINUA)

02/07/2021 - 16:43:39 Sistema (CONT. 1) demais unidades vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao Ministério Público .
Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de
1993, visto que os preços praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de habilitação, além de não
atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item 9.10.11, A) do instrumento convocatório.

02/07/2021 - 16:43:43 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0117.
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02/07/2021 - 16:43:43 Sistema Intenção: Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME (AR ELETRICA
ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-08, pelo fato de essa não ter anexado junto à
habilitação o documento a que faz referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro
cadastral junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da emissão do
certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos, após análise da comissão, pela
inabilitação dessa licitante em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da
isonomia, visto que em procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE 9/2021-017 PMI, cujo o objeto
na oportunidade era aquisição de EPI`S (equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da
secretaria municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e... (CONTINUA)

02/07/2021 - 16:43:43 Sistema (CONT. 1) demais unidades vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao Ministério Público .
Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de
1993, visto que os preços praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de habilitação, além de não
atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item 9.10.11, A) do instrumento convocatório.

02/07/2021 - 16:43:48 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0118.

02/07/2021 - 16:43:48 Sistema Intenção: Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME (AR ELETRICA
ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-08, pelo fato de essa não ter anexado junto à
habilitação o documento a que faz referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro
cadastral junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da emissão do
certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos, após análise da comissão, pela
inabilitação dessa licitante em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da
isonomia, visto que em procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE 9/2021-017 PMI, cujo o objeto
na oportunidade era aquisição de EPI`S (equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da
secretaria municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e... (CONTINUA)

02/07/2021 - 16:43:48 Sistema (CONT. 1) demais unidades vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao Ministério Público .
Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de
1993, visto que os preços praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de habilitação, além de não
atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item 9.10.11, A) do instrumento convocatório.

02/07/2021 - 16:43:55 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0119.

02/07/2021 - 16:43:55 Sistema Intenção: Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME (AR ELETRICA
ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-08, pelo fato de essa não ter anexado junto à
habilitação o documento a que faz referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro
cadastral junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da emissão do
certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos, após análise da comissão, pela
inabilitação dessa licitante em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da
isonomia, visto que em procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE 9/2021-017 PMI, cujo o objeto
na oportunidade era aquisição de EPI`S (equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da
secretaria municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e... (CONTINUA)

02/07/2021 - 16:43:55 Sistema (CONT. 1) demais unidades vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao Ministério Público .
Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de
1993, visto que os preços praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de habilitação, além de não
atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item 9.10.11, A) do instrumento convocatório.

02/07/2021 - 16:43:59 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0120.

02/07/2021 - 16:43:59 Sistema Intenção: Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME (AR ELETRICA
ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-08, pelo fato de essa não ter anexado junto à
habilitação o documento a que faz referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro
cadastral junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da emissão do
certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos, após análise da comissão, pela
inabilitação dessa licitante em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da
isonomia, visto que em procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE 9/2021-017 PMI, cujo o objeto
na oportunidade era aquisição de EPI`S (equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da
secretaria municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e... (CONTINUA)

02/07/2021 - 16:43:59 Sistema (CONT. 1) demais unidades vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao Ministério Público .
Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de
1993, visto que os preços praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de habilitação, além de não
atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item 9.10.11, A) do instrumento convocatório.

02/07/2021 - 16:44:08 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0121.

02/07/2021 - 16:44:08 Sistema Intenção: Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME (AR ELETRICA
ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-08, pelo fato de essa não ter anexado junto à
habilitação o documento a que faz referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro
cadastral junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da emissão do
certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos, após análise da comissão, pela
inabilitação dessa licitante em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da
isonomia, visto que em procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE 9/2021-017 PMI, cujo o objeto
na oportunidade era aquisição de EPI`S (equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da
secretaria municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e... (CONTINUA)

02/07/2021 - 16:44:08 Sistema (CONT. 1) demais unidades vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao Ministério Público .
Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de
1993, visto que os preços praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de habilitação, além de não
atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item 9.10.11, A) do instrumento convocatório.

02/07/2021 - 16:44:13 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0122.
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02/07/2021 - 16:44:13 Sistema Intenção: Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME (AR ELETRICA
ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-08, pelo fato de essa não ter anexado junto à
habilitação o documento a que faz referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro
cadastral junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da emissão do
certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos, após análise da comissão, pela
inabilitação dessa licitante em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da
isonomia, visto que em procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE 9/2021-017 PMI, cujo o objeto
na oportunidade era aquisição de EPI`S (equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da
secretaria municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e... (CONTINUA)

02/07/2021 - 16:44:13 Sistema (CONT. 1) demais unidades vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao Ministério Público .
Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de
1993, visto que os preços praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de habilitação, além de não
atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item 9.10.11, A) do instrumento convocatório.

02/07/2021 - 16:44:18 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0123.

02/07/2021 - 16:44:18 Sistema Intenção: Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME (AR ELETRICA
ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-08, pelo fato de essa não ter anexado junto à
habilitação o documento a que faz referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro
cadastral junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da emissão do
certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos, após análise da comissão, pela
inabilitação dessa licitante em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da
isonomia, visto que em procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE 9/2021-017 PMI, cujo o objeto
na oportunidade era aquisição de EPI`S (equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da
secretaria municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e... (CONTINUA)

02/07/2021 - 16:44:18 Sistema (CONT. 1) demais unidades vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao Ministério Público .
Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de
1993, visto que os preços praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de habilitação, além de não
atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item 9.10.11, A) do instrumento convocatório.

02/07/2021 - 16:44:23 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0124.

02/07/2021 - 16:44:23 Sistema Intenção: Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME (AR ELETRICA
ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-08, pelo fato de essa não ter anexado junto à
habilitação o documento a que faz referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro
cadastral junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da emissão do
certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos, após análise da comissão, pela
inabilitação dessa licitante em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da
isonomia, visto que em procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE 9/2021-017 PMI, cujo o objeto
na oportunidade era aquisição de EPI`S (equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da
secretaria municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e... (CONTINUA)

02/07/2021 - 16:44:23 Sistema (CONT. 1) demais unidades vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao Ministério Público .
Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de
1993, visto que os preços praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de habilitação, além de não
atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item 9.10.11, A) do instrumento convocatório.

02/07/2021 - 16:44:28 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0125.

02/07/2021 - 16:44:28 Sistema Intenção: Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME (AR ELETRICA
ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-08, pelo fato de essa não ter anexado junto à
habilitação o documento a que faz referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro
cadastral junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da emissão do
certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos, após análise da comissão, pela
inabilitação dessa licitante em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da
isonomia, visto que em procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE 9/2021-017 PMI, cujo o objeto
na oportunidade era aquisição de EPI`S (equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da
secretaria municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e... (CONTINUA)

02/07/2021 - 16:44:28 Sistema (CONT. 1) demais unidades vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao Ministério Público .
Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de
1993, visto que os preços praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de habilitação, além de não
atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item 9.10.11, A) do instrumento convocatório.

02/07/2021 - 16:44:32 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0125.

02/07/2021 - 16:44:32 Sistema Intenção: Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME (AR ELETRICA
ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-08, pelo fato de essa não ter anexado junto à
habilitação o documento a que faz referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro
cadastral junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da emissão do
certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos, após análise da comissão, pela
inabilitação dessa licitante em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da
isonomia, visto que em procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE 9/2021-017 PMI, cujo o objeto
na oportunidade era aquisição de EPI`S (equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da
secretaria municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e... (CONTINUA)

02/07/2021 - 16:44:32 Sistema (CONT. 1) demais unidades vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao Ministério Público .
Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de
1993, visto que os preços praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de habilitação, além de não
atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item 9.10.11, A) do instrumento convocatório.

02/07/2021 - 16:45:17 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0126.
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02/07/2021 - 16:45:17 Sistema Intenção: Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME (AR ELETRICA
ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-08, pelo fato de essa não ter anexado junto à
habilitação o documento a que faz referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro
cadastral junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da emissão do
certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos, após análise da comissão, pela
inabilitação dessa licitante em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da
isonomia, visto que em procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE 9/2021-017 PMI, cujo o objeto
na oportunidade era aquisição de EPI`S (equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da
secretaria municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e... (CONTINUA)

02/07/2021 - 16:45:17 Sistema (CONT. 1) demais unidades vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao Ministério Público .
Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de
1993, visto que os preços praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de habilitação, além de não
atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item 9.10.11, A) do instrumento convocatório.

02/07/2021 - 16:45:25 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0127.

02/07/2021 - 16:45:25 Sistema Intenção: Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME (AR ELETRICA
ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-08, pelo fato de essa não ter anexado junto à
habilitação o documento a que faz referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro
cadastral junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da emissão do
certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos, após análise da comissão, pela
inabilitação dessa licitante em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da
isonomia, visto que em procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE 9/2021-017 PMI, cujo o objeto
na oportunidade era aquisição de EPI`S (equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da
secretaria municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e... (CONTINUA)

02/07/2021 - 16:45:25 Sistema (CONT. 1) demais unidades vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao Ministério Público .
Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de
1993, visto que os preços praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de habilitação, além de não
atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item 9.10.11, A) do instrumento convocatório.

02/07/2021 - 16:45:33 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0129.

02/07/2021 - 16:45:33 Sistema Intenção: Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME (AR ELETRICA
ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-08, pelo fato de essa não ter anexado junto à
habilitação o documento a que faz referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro
cadastral junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da emissão do
certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos, após análise da comissão, pela
inabilitação dessa licitante em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da
isonomia, visto que em procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE 9/2021-017 PMI, cujo o objeto
na oportunidade era aquisição de EPI`S (equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da
secretaria municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e... (CONTINUA)

02/07/2021 - 16:45:33 Sistema (CONT. 1) demais unidades vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao Ministério Público .
Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de
1993, visto que os preços praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de habilitação, além de não
atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item 9.10.11, A) do instrumento convocatório.

02/07/2021 - 16:45:40 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0130.

02/07/2021 - 16:45:40 Sistema Intenção: Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME (AR ELETRICA
ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-08, pelo fato de essa não ter anexado junto à
habilitação o documento a que faz referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro
cadastral junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da emissão do
certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos, após análise da comissão, pela
inabilitação dessa licitante em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da
isonomia, visto que em procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE 9/2021-017 PMI, cujo o objeto
na oportunidade era aquisição de EPI`S (equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da
secretaria municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e... (CONTINUA)

02/07/2021 - 16:45:40 Sistema (CONT. 1) demais unidades vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao Ministério Público .
Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de
1993, visto que os preços praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de habilitação, além de não
atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item 9.10.11, A) do instrumento convocatório.

02/07/2021 - 16:46:28 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0131.

02/07/2021 - 16:46:28 Sistema Intenção: Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME (AR ELETRICA
ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-08, pelo fato de essa não ter anexado junto à
habilitação o documento a que faz referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro
cadastral junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da emissão do
certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos, após análise da comissão, pela
inabilitação dessa licitante em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da
isonomia, visto que em procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE 9/2021-017 PMI, cujo o objeto
na oportunidade era aquisição de EPI`S (equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da
secretaria municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e... (CONTINUA)

02/07/2021 - 16:46:28 Sistema (CONT. 1) demais unidades vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao Ministério Público .
Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de
1993, visto que os preços praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de habilitação, além de não
atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item 9.10.11, A) do instrumento convocatório.

02/07/2021 - 16:46:32 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0132.
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02/07/2021 - 16:46:32 Sistema Intenção: Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME (AR ELETRICA
ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-08, pelo fato de essa não ter anexado junto à
habilitação o documento a que faz referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro
cadastral junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da emissão do
certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos, após análise da comissão, pela
inabilitação dessa licitante em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da
isonomia, visto que em procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE 9/2021-017 PMI, cujo o objeto
na oportunidade era aquisição de EPI`S (equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da
secretaria municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e... (CONTINUA)

02/07/2021 - 16:46:32 Sistema (CONT. 1) demais unidades vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao Ministério Público .
Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de
1993, visto que os preços praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de habilitação, além de não
atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item 9.10.11, A) do instrumento convocatório.

02/07/2021 - 16:46:37 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0133.

02/07/2021 - 16:46:37 Sistema Intenção: Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME (AR ELETRICA
ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-08, pelo fato de essa não ter anexado junto à
habilitação o documento a que faz referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro
cadastral junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da emissão do
certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos, após análise da comissão, pela
inabilitação dessa licitante em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da
isonomia, visto que em procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE 9/2021-017 PMI, cujo o objeto
na oportunidade era aquisição de EPI`S (equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da
secretaria municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e... (CONTINUA)

02/07/2021 - 16:46:37 Sistema (CONT. 1) demais unidades vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao Ministério Público .
Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de
1993, visto que os preços praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de habilitação, além de não
atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item 9.10.11, A) do instrumento convocatório.

02/07/2021 - 16:46:42 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0134.

02/07/2021 - 16:46:42 Sistema Intenção: Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME (AR ELETRICA
ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-08, pelo fato de essa não ter anexado junto à
habilitação o documento a que faz referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro
cadastral junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da emissão do
certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos, após análise da comissão, pela
inabilitação dessa licitante em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da
isonomia, visto que em procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE 9/2021-017 PMI, cujo o objeto
na oportunidade era aquisição de EPI`S (equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da
secretaria municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e... (CONTINUA)

02/07/2021 - 16:46:42 Sistema (CONT. 1) demais unidades vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao Ministério Público .
Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de
1993, visto que os preços praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de habilitação, além de não
atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item 9.10.11, A) do instrumento convocatório.

02/07/2021 - 16:46:47 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0135.

02/07/2021 - 16:46:47 Sistema Intenção: Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME (AR ELETRICA
ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-08, pelo fato de essa não ter anexado junto à
habilitação o documento a que faz referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro
cadastral junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da emissão do
certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos, após análise da comissão, pela
inabilitação dessa licitante em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da
isonomia, visto que em procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE 9/2021-017 PMI, cujo o objeto
na oportunidade era aquisição de EPI`S (equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da
secretaria municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e... (CONTINUA)

02/07/2021 - 16:46:47 Sistema (CONT. 1) demais unidades vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao Ministério Público .
Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de
1993, visto que os preços praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de habilitação, além de não
atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item 9.10.11, A) do instrumento convocatório.

02/07/2021 - 16:46:50 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0135.

02/07/2021 - 16:46:50 Sistema Intenção: Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME (AR ELETRICA
ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-08, pelo fato de essa não ter anexado junto à
habilitação o documento a que faz referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro
cadastral junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da emissão do
certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos, após análise da comissão, pela
inabilitação dessa licitante em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da
isonomia, visto que em procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE 9/2021-017 PMI, cujo o objeto
na oportunidade era aquisição de EPI`S (equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da
secretaria municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e... (CONTINUA)

02/07/2021 - 16:46:50 Sistema (CONT. 1) demais unidades vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao Ministério Público .
Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de
1993, visto que os preços praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de habilitação, além de não
atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item 9.10.11, A) do instrumento convocatório.

02/07/2021 - 16:47:03 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0136.
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02/07/2021 - 16:47:03 Sistema Intenção: Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME (AR ELETRICA
ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-08, pelo fato de essa não ter anexado junto à
habilitação o documento a que faz referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro
cadastral junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da emissão do
certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos, após análise da comissão, pela
inabilitação dessa licitante em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da
isonomia, visto que em procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE 9/2021-017 PMI, cujo o objeto
na oportunidade era aquisição de EPI`S (equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da
secretaria municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e... (CONTINUA)

02/07/2021 - 16:47:03 Sistema (CONT. 1) demais unidades vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao Ministério Público .
Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de
1993, visto que os preços praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de habilitação, além de não
atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item 9.10.11, A) do instrumento convocatório.

02/07/2021 - 16:47:13 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0137.

02/07/2021 - 16:47:13 Sistema Intenção: Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME (AR ELETRICA
ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-08, pelo fato de essa não ter anexado junto à
habilitação o documento a que faz referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro
cadastral junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da emissão do
certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos, após análise da comissão, pela
inabilitação dessa licitante em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da
isonomia, visto que em procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE 9/2021-017 PMI, cujo o objeto
na oportunidade era aquisição de EPI`S (equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da
secretaria municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e... (CONTINUA)

02/07/2021 - 16:47:13 Sistema (CONT. 1) demais unidades vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao Ministério Público .
Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de
1993, visto que os preços praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de habilitação, além de não
atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item 9.10.11, A) do instrumento convocatório.

02/07/2021 - 16:47:21 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0138.

02/07/2021 - 16:47:21 Sistema Intenção: Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME (AR ELETRICA
ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-08, pelo fato de essa não ter anexado junto à
habilitação o documento a que faz referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro
cadastral junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da emissão do
certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos, após análise da comissão, pela
inabilitação dessa licitante em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da
isonomia, visto que em procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE 9/2021-017 PMI, cujo o objeto
na oportunidade era aquisição de EPI`S (equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da
secretaria municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e... (CONTINUA)

02/07/2021 - 16:47:21 Sistema (CONT. 1) demais unidades vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao Ministério Público .
Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de
1993, visto que os preços praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de habilitação, além de não
atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item 9.10.11, A) do instrumento convocatório.

02/07/2021 - 16:47:26 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0139.

02/07/2021 - 16:47:26 Sistema Intenção: Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME (AR ELETRICA
ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-08, pelo fato de essa não ter anexado junto à
habilitação o documento a que faz referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro
cadastral junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da emissão do
certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos, após análise da comissão, pela
inabilitação dessa licitante em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da
isonomia, visto que em procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE 9/2021-017 PMI, cujo o objeto
na oportunidade era aquisição de EPI`S (equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da
secretaria municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e... (CONTINUA)

02/07/2021 - 16:47:26 Sistema (CONT. 1) demais unidades vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao Ministério Público .
Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de
1993, visto que os preços praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de habilitação, além de não
atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item 9.10.11, A) do instrumento convocatório.

02/07/2021 - 16:47:32 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0140.

02/07/2021 - 16:47:32 Sistema Intenção: Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME (AR ELETRICA
ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-08, pelo fato de essa não ter anexado junto à
habilitação o documento a que faz referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro
cadastral junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da emissão do
certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos, após análise da comissão, pela
inabilitação dessa licitante em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da
isonomia, visto que em procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE 9/2021-017 PMI, cujo o objeto
na oportunidade era aquisição de EPI`S (equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da
secretaria municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e... (CONTINUA)

02/07/2021 - 16:47:32 Sistema (CONT. 1) demais unidades vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao Ministério Público .
Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de
1993, visto que os preços praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de habilitação, além de não
atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item 9.10.11, A) do instrumento convocatório.

02/07/2021 - 16:47:42 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0141.
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02/07/2021 - 16:47:42 Sistema Intenção: Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME (AR ELETRICA
ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-08, pelo fato de essa não ter anexado junto à
habilitação o documento a que faz referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro
cadastral junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da emissão do
certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos, após análise da comissão, pela
inabilitação dessa licitante em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da
isonomia, visto que em procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE 9/2021-017 PMI, cujo o objeto
na oportunidade era aquisição de EPI`S (equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da
secretaria municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e... (CONTINUA)

02/07/2021 - 16:47:42 Sistema (CONT. 1) demais unidades vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao Ministério Público .
Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de
1993, visto que os preços praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de habilitação, além de não
atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item 9.10.11, A) do instrumento convocatório.

02/07/2021 - 16:47:47 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0142.

02/07/2021 - 16:47:47 Sistema Intenção: Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME (AR ELETRICA
ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-08, pelo fato de essa não ter anexado junto à
habilitação o documento a que faz referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro
cadastral junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da emissão do
certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos, após análise da comissão, pela
inabilitação dessa licitante em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da
isonomia, visto que em procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE 9/2021-017 PMI, cujo o objeto
na oportunidade era aquisição de EPI`S (equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da
secretaria municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e... (CONTINUA)

02/07/2021 - 16:47:47 Sistema (CONT. 1) demais unidades vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao Ministério Público .
Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de
1993, visto que os preços praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de habilitação, além de não
atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item 9.10.11, A) do instrumento convocatório.

02/07/2021 - 16:47:52 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0143.

02/07/2021 - 16:47:52 Sistema Intenção: Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME (AR ELETRICA
ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-08, pelo fato de essa não ter anexado junto à
habilitação o documento a que faz referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro
cadastral junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da emissão do
certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos, após análise da comissão, pela
inabilitação dessa licitante em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da
isonomia, visto que em procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE 9/2021-017 PMI, cujo o objeto
na oportunidade era aquisição de EPI`S (equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da
secretaria municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e... (CONTINUA)

02/07/2021 - 16:47:52 Sistema (CONT. 1) demais unidades vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao Ministério Público .
Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de
1993, visto que os preços praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de habilitação, além de não
atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item 9.10.11, A) do instrumento convocatório.

02/07/2021 - 16:47:57 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0144.

02/07/2021 - 16:47:57 Sistema Intenção: Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME (AR ELETRICA
ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-08, pelo fato de essa não ter anexado junto à
habilitação o documento a que faz referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro
cadastral junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da emissão do
certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos, após análise da comissão, pela
inabilitação dessa licitante em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da
isonomia, visto que em procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE 9/2021-017 PMI, cujo o objeto
na oportunidade era aquisição de EPI`S (equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da
secretaria municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e... (CONTINUA)

02/07/2021 - 16:47:57 Sistema (CONT. 1) demais unidades vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao Ministério Público .
Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de
1993, visto que os preços praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de habilitação, além de não
atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item 9.10.11, A) do instrumento convocatório.

02/07/2021 - 16:48:03 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0145.

02/07/2021 - 16:48:03 Sistema Intenção: Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME (AR ELETRICA
ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-08, pelo fato de essa não ter anexado junto à
habilitação o documento a que faz referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro
cadastral junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da emissão do
certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos, após análise da comissão, pela
inabilitação dessa licitante em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da
isonomia, visto que em procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE 9/2021-017 PMI, cujo o objeto
na oportunidade era aquisição de EPI`S (equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da
secretaria municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e... (CONTINUA)

02/07/2021 - 16:48:03 Sistema (CONT. 1) demais unidades vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao Ministério Público .
Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de
1993, visto que os preços praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de habilitação, além de não
atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item 9.10.11, A) do instrumento convocatório.

02/07/2021 - 16:48:09 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0146.
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02/07/2021 - 16:48:09 Sistema Intenção: Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME (AR ELETRICA
ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-08, pelo fato de essa não ter anexado junto à
habilitação o documento a que faz referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro
cadastral junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da emissão do
certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos, após análise da comissão, pela
inabilitação dessa licitante em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da
isonomia, visto que em procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE 9/2021-017 PMI, cujo o objeto
na oportunidade era aquisição de EPI`S (equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da
secretaria municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e... (CONTINUA)

02/07/2021 - 16:48:09 Sistema (CONT. 1) demais unidades vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao Ministério Público .
Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de
1993, visto que os preços praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de habilitação, além de não
atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item 9.10.11, A) do instrumento convocatório.

02/07/2021 - 16:48:23 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0147.

02/07/2021 - 16:48:23 Sistema Intenção: Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME (AR ELETRICA
ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-08, pelo fato de essa não ter anexado junto à
habilitação o documento a que faz referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro
cadastral junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da emissão do
certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos, após análise da comissão, pela
inabilitação dessa licitante em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da
isonomia, visto que em procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE 9/2021-017 PMI, cujo o objeto
na oportunidade era aquisição de EPI`S (equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da
secretaria municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e... (CONTINUA)

02/07/2021 - 16:48:23 Sistema (CONT. 1) demais unidades vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao Ministério Público .
Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de
1993, visto que os preços praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de habilitação, além de não
atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item 9.10.11, A) do instrumento convocatório.

02/07/2021 - 16:48:29 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0149.

02/07/2021 - 16:48:29 Sistema Intenção: Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME (AR ELETRICA
ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-08, pelo fato de essa não ter anexado junto à
habilitação o documento a que faz referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro
cadastral junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da emissão do
certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos, após análise da comissão, pela
inabilitação dessa licitante em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da
isonomia, visto que em procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE 9/2021-017 PMI, cujo o objeto
na oportunidade era aquisição de EPI`S (equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da
secretaria municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e... (CONTINUA)

02/07/2021 - 16:48:29 Sistema (CONT. 1) demais unidades vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao Ministério Público .
Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de
1993, visto que os preços praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de habilitação, além de não
atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item 9.10.11, A) do instrumento convocatório.

02/07/2021 - 16:48:33 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0150.

02/07/2021 - 16:48:33 Sistema Intenção: Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME (AR ELETRICA
ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-08, pelo fato de essa não ter anexado junto à
habilitação o documento a que faz referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro
cadastral junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da emissão do
certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos, após análise da comissão, pela
inabilitação dessa licitante em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da
isonomia, visto que em procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE 9/2021-017 PMI, cujo o objeto
na oportunidade era aquisição de EPI`S (equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da
secretaria municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e... (CONTINUA)

02/07/2021 - 16:48:33 Sistema (CONT. 1) demais unidades vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao Ministério Público .
Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de
1993, visto que os preços praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de habilitação, além de não
atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item 9.10.11, A) do instrumento convocatório.

02/07/2021 - 16:50:04 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0151.

02/07/2021 - 16:50:04 Sistema Intenção: Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME (AR ELETRICA
ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-08, pelo fato de essa não ter anexado junto à
habilitação o documento a que faz referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro
cadastral junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da emissão do
certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos, após análise da comissão, pela
inabilitação dessa licitante em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da
isonomia, visto que em procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE 9/2021-017 PMI, cujo o objeto
na oportunidade era aquisição de EPI`S (equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da
secretaria municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e... (CONTINUA)

02/07/2021 - 16:50:04 Sistema (CONT. 1) demais unidades vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao Ministério Público .
Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de
1993, visto que os preços praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de habilitação, além de não
atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item 9.10.11, A) do instrumento convocatório.

02/07/2021 - 16:50:08 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0152.
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02/07/2021 - 16:50:08 Sistema Intenção: Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME (AR ELETRICA
ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-08, pelo fato de essa não ter anexado junto à
habilitação o documento a que faz referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro
cadastral junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da emissão do
certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos, após análise da comissão, pela
inabilitação dessa licitante em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da
isonomia, visto que em procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE 9/2021-017 PMI, cujo o objeto
na oportunidade era aquisição de EPI`S (equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da
secretaria municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e... (CONTINUA)

02/07/2021 - 16:50:08 Sistema (CONT. 1) demais unidades vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao Ministério Público .
Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de
1993, visto que os preços praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de habilitação, além de não
atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item 9.10.11, A) do instrumento convocatório.

02/07/2021 - 16:50:13 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0152.

02/07/2021 - 16:50:13 Sistema Intenção: Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME (AR ELETRICA
ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-08, pelo fato de essa não ter anexado junto à
habilitação o documento a que faz referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro
cadastral junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da emissão do
certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos, após análise da comissão, pela
inabilitação dessa licitante em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da
isonomia, visto que em procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE 9/2021-017 PMI, cujo o objeto
na oportunidade era aquisição de EPI`S (equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da
secretaria municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e... (CONTINUA)

02/07/2021 - 16:50:13 Sistema (CONT. 1) demais unidades vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao Ministério Público .
Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de
1993, visto que os preços praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de habilitação, além de não
atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item 9.10.11, A) do instrumento convocatório.

02/07/2021 - 16:50:33 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0153.

02/07/2021 - 16:50:33 Sistema Intenção: Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME (AR ELETRICA
ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-08, pelo fato de essa não ter anexado junto à
habilitação o documento a que faz referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro
cadastral junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da emissão do
certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos, após análise da comissão, pela
inabilitação dessa licitante em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da
isonomia, visto que em procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE 9/2021-017 PMI, cujo o objeto
na oportunidade era aquisição de EPI`S (equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da
secretaria municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e... (CONTINUA)

02/07/2021 - 16:50:33 Sistema (CONT. 1) demais unidades vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao Ministério Público .
Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de
1993, visto que os preços praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de habilitação, além de não
atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item 9.10.11, A) do instrumento convocatório.

02/07/2021 - 16:50:36 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0153.

02/07/2021 - 16:50:36 Sistema Intenção: Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME (AR ELETRICA
ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-08, pelo fato de essa não ter anexado junto à
habilitação o documento a que faz referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro
cadastral junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da emissão do
certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos, após análise da comissão, pela
inabilitação dessa licitante em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da
isonomia, visto que em procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE 9/2021-017 PMI, cujo o objeto
na oportunidade era aquisição de EPI`S (equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da
secretaria municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e... (CONTINUA)

02/07/2021 - 16:50:36 Sistema (CONT. 1) demais unidades vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao Ministério Público .
Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de
1993, visto que os preços praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de habilitação, além de não
atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item 9.10.11, A) do instrumento convocatório.

02/07/2021 - 16:50:48 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0154.

02/07/2021 - 16:50:48 Sistema Intenção: Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME (AR ELETRICA
ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-08, pelo fato de essa não ter anexado junto à
habilitação o documento a que faz referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro
cadastral junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da emissão do
certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos, após análise da comissão, pela
inabilitação dessa licitante em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da
isonomia, visto que em procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE 9/2021-017 PMI, cujo o objeto
na oportunidade era aquisição de EPI`S (equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da
secretaria municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e... (CONTINUA)

02/07/2021 - 16:50:48 Sistema (CONT. 1) demais unidades vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao Ministério Público .
Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de
1993, visto que os preços praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de habilitação, além de não
atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item 9.10.11, A) do instrumento convocatório.

02/07/2021 - 16:50:55 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0155.
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02/07/2021 - 16:50:55 Sistema Intenção: Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME (AR ELETRICA
ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-08, pelo fato de essa não ter anexado junto à
habilitação o documento a que faz referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro
cadastral junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da emissão do
certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos, após análise da comissão, pela
inabilitação dessa licitante em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da
isonomia, visto que em procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE 9/2021-017 PMI, cujo o objeto
na oportunidade era aquisição de EPI`S (equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da
secretaria municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e... (CONTINUA)

02/07/2021 - 16:50:55 Sistema (CONT. 1) demais unidades vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao Ministério Público .
Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de
1993, visto que os preços praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de habilitação, além de não
atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item 9.10.11, A) do instrumento convocatório.

02/07/2021 - 16:51:03 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0156.

02/07/2021 - 16:51:03 Sistema Intenção: Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME (AR ELETRICA
ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-08, pelo fato de essa não ter anexado junto à
habilitação o documento a que faz referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro
cadastral junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da emissão do
certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos, após análise da comissão, pela
inabilitação dessa licitante em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da
isonomia, visto que em procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE 9/2021-017 PMI, cujo o objeto
na oportunidade era aquisição de EPI`S (equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da
secretaria municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e... (CONTINUA)

02/07/2021 - 16:51:03 Sistema (CONT. 1) demais unidades vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao Ministério Público .
Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de
1993, visto que os preços praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de habilitação, além de não
atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item 9.10.11, A) do instrumento convocatório.

02/07/2021 - 16:51:12 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0157.

02/07/2021 - 16:51:12 Sistema Intenção: Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME (AR ELETRICA
ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-08, pelo fato de essa não ter anexado junto à
habilitação o documento a que faz referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro
cadastral junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da emissão do
certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos, após análise da comissão, pela
inabilitação dessa licitante em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da
isonomia, visto que em procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE 9/2021-017 PMI, cujo o objeto
na oportunidade era aquisição de EPI`S (equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da
secretaria municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e... (CONTINUA)

02/07/2021 - 16:51:12 Sistema (CONT. 1) demais unidades vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao Ministério Público .
Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de
1993, visto que os preços praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de habilitação, além de não
atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item 9.10.11, A) do instrumento convocatório.

02/07/2021 - 16:51:19 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0158.

02/07/2021 - 16:51:19 Sistema Intenção: Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME (AR ELETRICA
ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-08, pelo fato de essa não ter anexado junto à
habilitação o documento a que faz referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro
cadastral junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da emissão do
certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos, após análise da comissão, pela
inabilitação dessa licitante em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da
isonomia, visto que em procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE 9/2021-017 PMI, cujo o objeto
na oportunidade era aquisição de EPI`S (equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da
secretaria municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e... (CONTINUA)

02/07/2021 - 16:51:19 Sistema (CONT. 1) demais unidades vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao Ministério Público .
Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de
1993, visto que os preços praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de habilitação, além de não
atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item 9.10.11, A) do instrumento convocatório.

02/07/2021 - 16:51:26 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0159.

02/07/2021 - 16:51:26 Sistema Intenção: Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME (AR ELETRICA
ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-08, pelo fato de essa não ter anexado junto à
habilitação o documento a que faz referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro
cadastral junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da emissão do
certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos, após análise da comissão, pela
inabilitação dessa licitante em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da
isonomia, visto que em procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE 9/2021-017 PMI, cujo o objeto
na oportunidade era aquisição de EPI`S (equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da
secretaria municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e... (CONTINUA)

02/07/2021 - 16:51:26 Sistema (CONT. 1) demais unidades vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao Ministério Público .
Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de
1993, visto que os preços praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de habilitação, além de não
atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item 9.10.11, A) do instrumento convocatório.

02/07/2021 - 16:51:35 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0160.
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02/07/2021 - 16:51:35 Sistema Intenção: Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME (AR ELETRICA
ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-08, pelo fato de essa não ter anexado junto à
habilitação o documento a que faz referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro
cadastral junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da emissão do
certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos, após análise da comissão, pela
inabilitação dessa licitante em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da
isonomia, visto que em procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE 9/2021-017 PMI, cujo o objeto
na oportunidade era aquisição de EPI`S (equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da
secretaria municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e... (CONTINUA)

02/07/2021 - 16:51:35 Sistema (CONT. 1) demais unidades vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao Ministério Público .
Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de
1993, visto que os preços praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de habilitação, além de não
atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item 9.10.11, A) do instrumento convocatório.

02/07/2021 - 16:51:44 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0161.

02/07/2021 - 16:51:44 Sistema Intenção: Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME (AR ELETRICA
ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-08, pelo fato de essa não ter anexado junto à
habilitação o documento a que faz referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro
cadastral junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da emissão do
certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos, após análise da comissão, pela
inabilitação dessa licitante em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da
isonomia, visto que em procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE 9/2021-017 PMI, cujo o objeto
na oportunidade era aquisição de EPI`S (equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da
secretaria municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e... (CONTINUA)

02/07/2021 - 16:51:44 Sistema (CONT. 1) demais unidades vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao Ministério Público .
Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de
1993, visto que os preços praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de habilitação, além de não
atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item 9.10.11, A) do instrumento convocatório.

02/07/2021 - 16:51:49 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0162.

02/07/2021 - 16:51:49 Sistema Intenção: Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME (AR ELETRICA
ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-08, pelo fato de essa não ter anexado junto à
habilitação o documento a que faz referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro
cadastral junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da emissão do
certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos, após análise da comissão, pela
inabilitação dessa licitante em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da
isonomia, visto que em procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE 9/2021-017 PMI, cujo o objeto
na oportunidade era aquisição de EPI`S (equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da
secretaria municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e... (CONTINUA)

02/07/2021 - 16:51:49 Sistema (CONT. 1) demais unidades vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao Ministério Público .
Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de
1993, visto que os preços praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de habilitação, além de não
atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item 9.10.11, A) do instrumento convocatório.

02/07/2021 - 16:51:56 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0163.

02/07/2021 - 16:51:56 Sistema Intenção: Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME (AR ELETRICA
ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-08, pelo fato de essa não ter anexado junto à
habilitação o documento a que faz referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro
cadastral junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da emissão do
certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos, após análise da comissão, pela
inabilitação dessa licitante em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da
isonomia, visto que em procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE 9/2021-017 PMI, cujo o objeto
na oportunidade era aquisição de EPI`S (equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da
secretaria municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e... (CONTINUA)

02/07/2021 - 16:51:56 Sistema (CONT. 1) demais unidades vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao Ministério Público .
Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de
1993, visto que os preços praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de habilitação, além de não
atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item 9.10.11, A) do instrumento convocatório.

02/07/2021 - 16:51:59 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0163.

02/07/2021 - 16:51:59 Sistema Intenção: Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME (AR ELETRICA
ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-08, pelo fato de essa não ter anexado junto à
habilitação o documento a que faz referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro
cadastral junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da emissão do
certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos, após análise da comissão, pela
inabilitação dessa licitante em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da
isonomia, visto que em procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE 9/2021-017 PMI, cujo o objeto
na oportunidade era aquisição de EPI`S (equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da
secretaria municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e... (CONTINUA)

02/07/2021 - 16:51:59 Sistema (CONT. 1) demais unidades vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao Ministério Público .
Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de
1993, visto que os preços praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de habilitação, além de não
atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item 9.10.11, A) do instrumento convocatório.

02/07/2021 - 16:52:07 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0164.
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02/07/2021 - 16:52:07 Sistema Intenção: Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME (AR ELETRICA
ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-08, pelo fato de essa não ter anexado junto à
habilitação o documento a que faz referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro
cadastral junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da emissão do
certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos, após análise da comissão, pela
inabilitação dessa licitante em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da
isonomia, visto que em procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE 9/2021-017 PMI, cujo o objeto
na oportunidade era aquisição de EPI`S (equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da
secretaria municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e... (CONTINUA)

02/07/2021 - 16:52:07 Sistema (CONT. 1) demais unidades vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao Ministério Público .
Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de
1993, visto que os preços praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de habilitação, além de não
atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item 9.10.11, A) do instrumento convocatório.

02/07/2021 - 16:53:12 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0004.

02/07/2021 - 16:53:12 Sistema Intenção: BOA TARDE vinhemos através deste documento solicitar intenção de Recurso em face da
empresa BIOCLEN SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI, pelos seguintes motivos - Os atestados de
capacidade tecnica não possui os quantitativos conforme solicita o edital - A empresa não apresentou a
certidão Municipal de Itupiranga conforme solicita os itens 9.9.7 - A empresa apresentou a certidão especifica
e simplificada fora do prazo de validade estipulado no edital

02/07/2021 - 17:12:10 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0005.

02/07/2021 - 17:12:10 Sistema Intenção: BOA TARDE vinhemos através deste documento solicitar intenção de Recurso em face da
empresa BIOCLEN SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI, pelos seguintes motivos - Os atestados de
capacidade tecnica não possui os quantitativos conforme solicita o edital - A empresa não apresentou a
certidão Municipal de Itupiranga conforme solicita os itens 9.9.7 - A empresa apresentou a certidão especifica
e simplificada fora do prazo de validade estipulado no edital

02/07/2021 - 17:12:19 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0006.

02/07/2021 - 17:12:19 Sistema Intenção: BOA TARDE vinhemos através deste documento solicitar intenção de Recurso em face da
empresa BIOCLEN SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI, pelos seguintes motivos - Os atestados de
capacidade tecnica não possui os quantitativos conforme solicita o edital - A empresa não apresentou a
certidão Municipal de Itupiranga conforme solicita os itens 9.9.7 - A empresa apresentou a certidão especifica
e simplificada fora do prazo de validade estipulado no edital

02/07/2021 - 17:12:51 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0007.

02/07/2021 - 17:12:51 Sistema Intenção: Manifesto intenção de recurso em face da empresa: BIOCLEAN SERVIÇOS E CONSTRUÇÃO
EIRELI, CNPJ: 83.339.556/0001-34, pelo fato dessa não ter anexado à Prova de regularidade junto ao setor
de Tributo Municipal de Itupiranga (Certidão Negativa), conforme item 9.9.7, o documento a que faz
referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro cadastral junto ao sistema de
cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da emissão do certificado de regularidade
cadastral – CRC, desse modo solicitamos, após análise da comissão, pela inabilitação dessa licitante em
observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da isonomia, visto que em
procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento mencionado acima no
procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE 9/2021-017 PMI, cujo o objeto na oportunidade era
aquisição de EPI`S (equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da... (CONTINUA)

02/07/2021 - 17:12:51 Sistema (CONT. 1) secretaria municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e demais unidades
vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada pela Sra. Pregoeira, atue de
forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao Ministério Público. As certidões Simplificada da Junta
Comercial do Estado e específica da Junta Comercial do Estado, estão em desconformidade com os itens
9.10.2 e 9.10.3 por restarem vencidas, bem como o documento a que se refere o item 9.9.1. CNPJ - Prova
de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, emitido em 29/11/2019, restando vencida, ademais,
solicitamos que seja efetuada diligências com base no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993,
visto que os preços praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que vinha
sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de habilitação, além de não
atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item 9.10.11,...

02/07/2021 - 17:12:51 Sistema (CONT. 2) A) do instrumento convocatório. Em referencia a proposta,não atende o prazo de validade,do
requisitos do item 6.5

02/07/2021 - 17:13:01 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0009.

02/07/2021 - 17:13:01 Sistema Intenção: BOA TARDE vinhemos através deste documento solicitar intenção de Recurso em face da
empresa BIOCLEN SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI, pelos seguintes motivos - Os atestados de
capacidade tecnica não possui os quantitativos conforme solicita o edital - A empresa não apresentou a
certidão Municipal de Itupiranga conforme solicita os itens 9.9.7 - A empresa apresentou a certidão especifica
e simplificada fora do prazo de validade estipulado no edital

02/07/2021 - 17:13:13 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0010.

02/07/2021 - 17:13:13 Sistema Intenção: BOA TARDE vinhemos através deste documento solicitar intenção de Recurso em face da
empresa BIOCLEN SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI, pelos seguintes motivos - Os atestados de
capacidade tecnica não possui os quantitativos conforme solicita o edital - A empresa não apresentou a
certidão Municipal de Itupiranga conforme solicita os itens 9.9.7 - A empresa apresentou a certidão especifica
e simplificada fora do prazo de validade estipulado no edital

02/07/2021 - 17:31:15 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0014.

02/07/2021 - 17:31:15 Sistema Intenção: Manifesto intenção de recurso em face da empresa: BIOCLEAN SERVIÇOS E CONSTRUÇÃO
EIRELI, CNPJ: 83.339.556/0001-34, pelo fato dessa não ter anexado à Prova de regularidade junto ao setor
de Tributo Municipal de Itupiranga (Certidão Negativa), conforme item 9.9.7, o documento a que faz
referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro cadastral junto ao sistema de
cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da emissão do certificado de regularidade
cadastral – CRC, desse modo solicitamos, após análise da comissão, pela inabilitação dessa licitante em
observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da isonomia, visto que em
procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento mencionado acima no
procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE 9/2021-017 PMI, cujo o objeto na oportunidade era
aquisição de EPI`S (equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da... (CONTINUA)
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02/07/2021 - 17:31:15 Sistema (CONT. 1) secretaria municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e demais unidades
vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada pela Sra. Pregoeira, atue de
forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao Ministério Público. As certidões Simplificada da Junta
Comercial do Estado e específica da Junta Comercial do Estado, estão em desconformidade com os itens
9.10.2 e 9.10.3 por restarem vencidas, bem como o documento a que se refere o item 9.9.1. CNPJ - Prova
de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, emitido em 29/11/2019, restando vencida, ademais,
solicitamos que seja efetuada diligências com base no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993,
visto que os preços praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que vinha
sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de habilitação, além de não
atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item 9.10.11,...

02/07/2021 - 17:31:15 Sistema (CONT. 2) A) do instrumento convocatório. Em referencia a proposta,não atende o prazo de validade,do
requisitos do item 6.5

02/07/2021 - 17:31:37 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0017.

02/07/2021 - 17:31:37 Sistema Intenção: Manifesto intenção de recurso em face da empresa: BIOCLEAN SERVIÇOS E CONSTRUÇÃO
EIRELI, CNPJ: 83.339.556/0001-34, pelo fato dessa não ter anexado à Prova de regularidade junto ao setor
de Tributo Municipal de Itupiranga (Certidão Negativa), conforme item 9.9.7, o documento a que faz
referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro cadastral junto ao sistema de
cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da emissão do certificado de regularidade
cadastral – CRC, desse modo solicitamos, após análise da comissão, pela inabilitação dessa licitante em
observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da isonomia, visto que em
procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento mencionado acima no
procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE 9/2021-017 PMI, cujo o objeto na oportunidade era
aquisição de EPI`S (equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da... (CONTINUA)

02/07/2021 - 17:31:37 Sistema (CONT. 1) secretaria municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e demais unidades
vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada pela Sra. Pregoeira, atue de
forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao Ministério Público. As certidões Simplificada da Junta
Comercial do Estado e específica da Junta Comercial do Estado, estão em desconformidade com os itens
9.10.2 e 9.10.3 por restarem vencidas, bem como o documento a que se refere o item 9.9.1. CNPJ - Prova
de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, emitido em 29/11/2019, restando vencida, ademais,
solicitamos que seja efetuada diligências com base no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993,
visto que os preços praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que vinha
sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de habilitação, além de não
atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item 9.10.11,...

02/07/2021 - 17:31:37 Sistema (CONT. 2) A) do instrumento convocatório. Em referencia a proposta,não atende o prazo de validade,do
requisitos do item 6.5

02/07/2021 - 17:34:04 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0026.

02/07/2021 - 17:34:04 Sistema Intenção: Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME (AR ELETRICA
ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-08, pelo fato de essa não ter anexado junto à
habilitação o documento a que faz referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro
cadastral junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da emissão do
certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos, após análise da comissão, pela
inabilitação dessa licitante em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da
isonomia, visto que em procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE 9/2021-017 PMI, cujo o objeto
na oportunidade era aquisição de EPI`S (equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da
secretaria municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e... (CONTINUA)

02/07/2021 - 17:34:04 Sistema (CONT. 1) demais unidades vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao Ministério Público .
Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de
1993, visto que os preços praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de habilitação, além de não
atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item 9.10.11, A) do instrumento convocatório.

02/07/2021 - 17:34:58 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0037.

02/07/2021 - 17:34:58 Sistema Intenção: Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME (AR ELETRICA
ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-08, pelo fato de essa não ter anexado junto à
habilitação o documento a que faz referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro
cadastral junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da emissão do
certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos, após análise da comissão, pela
inabilitação dessa licitante em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da
isonomia, visto que em procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE 9/2021-017 PMI, cujo o objeto
na oportunidade era aquisição de EPI`S (equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da
secretaria municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e... (CONTINUA)

02/07/2021 - 17:34:58 Sistema (CONT. 1) demais unidades vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao Ministério Público .
Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de
1993, visto que os preços praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de habilitação, além de não
atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item 9.10.11, A) do instrumento convocatório.

02/07/2021 - 17:38:20 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0076.

02/07/2021 - 17:38:20 Sistema Intenção: Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME (AR ELETRICA
ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-08, pelo fato de essa não ter anexado junto à
habilitação o documento a que faz referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro
cadastral junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da emissão do
certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos, após análise da comissão, pela
inabilitação dessa licitante em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da
isonomia, visto que em procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE 9/2021-017 PMI, cujo o objeto
na oportunidade era aquisição de EPI`S (equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da
secretaria municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e... (CONTINUA)

02/07/2021 - 17:38:20 Sistema (CONT. 1) demais unidades vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao Ministério Público .
Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de
1993, visto que os preços praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de habilitação, além de não
atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item 9.10.11, A) do instrumento convocatório.

02/07/2021 - 17:42:03 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0128.
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02/07/2021 - 17:42:03 Sistema Intenção: Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME (AR ELETRICA
ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-08, pelo fato de essa não ter anexado junto à
habilitação o documento a que faz referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro
cadastral junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da emissão do
certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos, após análise da comissão, pela
inabilitação dessa licitante em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da
isonomia, visto que em procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE 9/2021-017 PMI, cujo o objeto
na oportunidade era aquisição de EPI`S (equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da
secretaria municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e... (CONTINUA)

02/07/2021 - 17:42:03 Sistema (CONT. 1) demais unidades vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao Ministério Público .
Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de
1993, visto que os preços praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de habilitação, além de não
atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item 9.10.11, A) do instrumento convocatório.

02/07/2021 - 17:43:43 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0148.

02/07/2021 - 17:43:43 Sistema Intenção: Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME (AR ELETRICA
ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-08, pelo fato de essa não ter anexado junto à
habilitação o documento a que faz referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro
cadastral junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da emissão do
certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos, após análise da comissão, pela
inabilitação dessa licitante em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da
isonomia, visto que em procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE 9/2021-017 PMI, cujo o objeto
na oportunidade era aquisição de EPI`S (equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da
secretaria municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e... (CONTINUA)

02/07/2021 - 17:43:43 Sistema (CONT. 1) demais unidades vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao Ministério Público .
Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de
1993, visto que os preços praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de habilitação, além de não
atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item 9.10.11, A) do instrumento convocatório.

02/07/2021 - 18:19:03 Sistema Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 18:58 do dia 02/07/2021.

02/07/2021 - 18:19:03 Sistema Foi aberta negociação para o item 0002. O prazo é até às 18:58 do dia 02/07/2021.

02/07/2021 - 18:19:03 Sistema Foi aberta negociação para o item 0003. O prazo é até às 18:58 do dia 02/07/2021.

02/07/2021 - 18:19:03 Sistema Foi aberta negociação para o item 0004. O prazo é até às 18:58 do dia 02/07/2021.

02/07/2021 - 18:19:03 Sistema Foi aberta negociação para o item 0005. O prazo é até às 18:58 do dia 02/07/2021.

02/07/2021 - 18:19:03 Sistema Foi aberta negociação para o item 0006. O prazo é até às 18:58 do dia 02/07/2021.

02/07/2021 - 18:19:03 Sistema Foi aberta negociação para o item 0007. O prazo é até às 18:58 do dia 02/07/2021.

02/07/2021 - 18:19:03 Sistema Foi aberta negociação para o item 0008. O prazo é até às 18:58 do dia 02/07/2021.

02/07/2021 - 18:19:03 Sistema Foi aberta negociação para o item 0009. O prazo é até às 18:58 do dia 02/07/2021.

02/07/2021 - 18:19:03 Sistema Foi aberta negociação para o item 0010. O prazo é até às 18:58 do dia 02/07/2021.

02/07/2021 - 18:19:03 Sistema Foi aberta negociação para o item 0011. O prazo é até às 18:58 do dia 02/07/2021.

02/07/2021 - 18:19:03 Sistema Foi aberta negociação para o item 0012. O prazo é até às 18:58 do dia 02/07/2021.

02/07/2021 - 18:19:03 Sistema Foi aberta negociação para o item 0013. O prazo é até às 18:58 do dia 02/07/2021.

02/07/2021 - 18:19:03 Sistema Foi aberta negociação para o item 0014. O prazo é até às 18:58 do dia 02/07/2021.

02/07/2021 - 18:19:03 Sistema Foi aberta negociação para o item 0015. O prazo é até às 18:58 do dia 02/07/2021.

02/07/2021 - 18:19:03 Sistema Foi aberta negociação para o item 0016. O prazo é até às 18:58 do dia 02/07/2021.

02/07/2021 - 18:19:03 Sistema Foi aberta negociação para o item 0017. O prazo é até às 18:58 do dia 02/07/2021.

02/07/2021 - 18:19:03 Sistema Foi aberta negociação para o item 0018. O prazo é até às 18:58 do dia 02/07/2021.

02/07/2021 - 18:19:03 Sistema Foi aberta negociação para o item 0019. O prazo é até às 18:58 do dia 02/07/2021.

02/07/2021 - 18:19:03 Sistema Foi aberta negociação para o item 0020. O prazo é até às 18:58 do dia 02/07/2021.

02/07/2021 - 18:19:03 Sistema Foi aberta negociação para o item 0021. O prazo é até às 18:58 do dia 02/07/2021.

02/07/2021 - 18:19:03 Sistema Foi aberta negociação para o item 0022. O prazo é até às 18:58 do dia 02/07/2021.

02/07/2021 - 18:19:03 Sistema Foi aberta negociação para o item 0023. O prazo é até às 18:58 do dia 02/07/2021.

02/07/2021 - 18:19:03 Sistema Foi aberta negociação para o item 0024. O prazo é até às 18:58 do dia 02/07/2021.

02/07/2021 - 18:19:03 Sistema Foi aberta negociação para o item 0025. O prazo é até às 18:58 do dia 02/07/2021.

02/07/2021 - 18:19:03 Sistema Foi aberta negociação para o item 0026. O prazo é até às 18:58 do dia 02/07/2021.

02/07/2021 - 18:19:03 Sistema Foi aberta negociação para o item 0027. O prazo é até às 18:58 do dia 02/07/2021.

02/07/2021 - 18:19:03 Sistema Foi aberta negociação para o item 0028. O prazo é até às 18:58 do dia 02/07/2021.

02/07/2021 - 18:19:03 Sistema Foi aberta negociação para o item 0029. O prazo é até às 18:58 do dia 02/07/2021.

02/07/2021 - 18:19:03 Sistema Foi aberta negociação para o item 0030. O prazo é até às 18:58 do dia 02/07/2021.

02/07/2021 - 18:19:03 Sistema Foi aberta negociação para o item 0031. O prazo é até às 18:58 do dia 02/07/2021.

02/07/2021 - 18:19:03 Sistema Foi aberta negociação para o item 0032. O prazo é até às 18:58 do dia 02/07/2021.

02/07/2021 - 18:19:03 Sistema Foi aberta negociação para o item 0033. O prazo é até às 18:58 do dia 02/07/2021.

02/07/2021 - 18:19:03 Sistema Foi aberta negociação para o item 0034. O prazo é até às 18:58 do dia 02/07/2021.

02/07/2021 - 18:19:03 Sistema Foi aberta negociação para o item 0035. O prazo é até às 18:58 do dia 02/07/2021.

02/07/2021 - 18:19:03 Sistema Foi aberta negociação para o item 0036. O prazo é até às 18:58 do dia 02/07/2021.

02/07/2021 - 18:19:03 Sistema Foi aberta negociação para o item 0037. O prazo é até às 18:58 do dia 02/07/2021.
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02/07/2021 - 18:19:03 Sistema Foi aberta negociação para o item 0038. O prazo é até às 18:58 do dia 02/07/2021.

02/07/2021 - 18:19:03 Sistema Foi aberta negociação para o item 0039. O prazo é até às 18:58 do dia 02/07/2021.

02/07/2021 - 18:19:03 Sistema Foi aberta negociação para o item 0040. O prazo é até às 18:58 do dia 02/07/2021.

02/07/2021 - 18:19:03 Sistema Foi aberta negociação para o item 0041. O prazo é até às 18:58 do dia 02/07/2021.

02/07/2021 - 18:19:03 Sistema Foi aberta negociação para o item 0042. O prazo é até às 18:58 do dia 02/07/2021.

02/07/2021 - 18:19:03 Sistema Foi aberta negociação para o item 0043. O prazo é até às 18:58 do dia 02/07/2021.

02/07/2021 - 18:19:03 Sistema Foi aberta negociação para o item 0044. O prazo é até às 18:58 do dia 02/07/2021.

02/07/2021 - 18:19:03 Sistema Foi aberta negociação para o item 0045. O prazo é até às 18:58 do dia 02/07/2021.

02/07/2021 - 18:19:03 Sistema Foi aberta negociação para o item 0046. O prazo é até às 18:58 do dia 02/07/2021.

02/07/2021 - 18:19:03 Sistema Foi aberta negociação para o item 0047. O prazo é até às 18:58 do dia 02/07/2021.

02/07/2021 - 18:19:03 Sistema Foi aberta negociação para o item 0048. O prazo é até às 18:58 do dia 02/07/2021.

02/07/2021 - 18:19:03 Sistema Foi aberta negociação para o item 0049. O prazo é até às 18:58 do dia 02/07/2021.

02/07/2021 - 18:19:03 Sistema Foi aberta negociação para o item 0050. O prazo é até às 18:58 do dia 02/07/2021.

02/07/2021 - 18:19:03 Sistema Foi aberta negociação para o item 0051. O prazo é até às 18:58 do dia 02/07/2021.

02/07/2021 - 18:19:03 Sistema Foi aberta negociação para o item 0052. O prazo é até às 18:58 do dia 02/07/2021.

02/07/2021 - 18:19:03 Sistema Foi aberta negociação para o item 0053. O prazo é até às 18:58 do dia 02/07/2021.

02/07/2021 - 18:19:03 Sistema Foi aberta negociação para o item 0054. O prazo é até às 18:58 do dia 02/07/2021.

02/07/2021 - 18:19:03 Sistema Foi aberta negociação para o item 0055. O prazo é até às 18:58 do dia 02/07/2021.

02/07/2021 - 18:19:03 Sistema Foi aberta negociação para o item 0056. O prazo é até às 18:58 do dia 02/07/2021.

02/07/2021 - 18:19:03 Sistema Foi aberta negociação para o item 0057. O prazo é até às 18:58 do dia 02/07/2021.

02/07/2021 - 18:19:03 Sistema Foi aberta negociação para o item 0058. O prazo é até às 18:58 do dia 02/07/2021.

02/07/2021 - 18:19:03 Sistema Foi aberta negociação para o item 0059. O prazo é até às 18:58 do dia 02/07/2021.

02/07/2021 - 18:19:03 Sistema Foi aberta negociação para o item 0060. O prazo é até às 18:58 do dia 02/07/2021.

02/07/2021 - 18:19:03 Sistema Foi aberta negociação para o item 0061. O prazo é até às 18:58 do dia 02/07/2021.

02/07/2021 - 18:19:03 Sistema Foi aberta negociação para o item 0062. O prazo é até às 18:58 do dia 02/07/2021.

02/07/2021 - 18:19:03 Sistema Foi aberta negociação para o item 0063. O prazo é até às 18:58 do dia 02/07/2021.

02/07/2021 - 18:19:03 Sistema Foi aberta negociação para o item 0064. O prazo é até às 18:58 do dia 02/07/2021.

02/07/2021 - 18:19:03 Sistema Foi aberta negociação para o item 0065. O prazo é até às 18:58 do dia 02/07/2021.

02/07/2021 - 18:19:03 Sistema Foi aberta negociação para o item 0066. O prazo é até às 18:58 do dia 02/07/2021.

02/07/2021 - 18:19:03 Sistema Foi aberta negociação para o item 0067. O prazo é até às 18:58 do dia 02/07/2021.

02/07/2021 - 18:19:03 Sistema Foi aberta negociação para o item 0068. O prazo é até às 18:58 do dia 02/07/2021.

02/07/2021 - 18:19:03 Sistema Foi aberta negociação para o item 0069. O prazo é até às 18:58 do dia 02/07/2021.

02/07/2021 - 18:19:03 Sistema Foi aberta negociação para o item 0070. O prazo é até às 18:58 do dia 02/07/2021.

02/07/2021 - 18:19:03 Sistema Foi aberta negociação para o item 0071. O prazo é até às 18:58 do dia 02/07/2021.

02/07/2021 - 18:19:03 Sistema Foi aberta negociação para o item 0072. O prazo é até às 18:58 do dia 02/07/2021.

02/07/2021 - 18:19:03 Sistema Foi aberta negociação para o item 0073. O prazo é até às 18:58 do dia 02/07/2021.

02/07/2021 - 18:19:03 Sistema Foi aberta negociação para o item 0074. O prazo é até às 18:58 do dia 02/07/2021.

02/07/2021 - 18:19:03 Sistema Foi aberta negociação para o item 0075. O prazo é até às 18:58 do dia 02/07/2021.

02/07/2021 - 18:19:03 Sistema Foi aberta negociação para o item 0076. O prazo é até às 18:58 do dia 02/07/2021.

02/07/2021 - 18:19:03 Sistema Foi aberta negociação para o item 0077. O prazo é até às 18:58 do dia 02/07/2021.

02/07/2021 - 18:19:03 Sistema Foi aberta negociação para o item 0078. O prazo é até às 18:58 do dia 02/07/2021.

02/07/2021 - 18:19:03 Sistema Foi aberta negociação para o item 0079. O prazo é até às 18:58 do dia 02/07/2021.

02/07/2021 - 18:19:03 Sistema Foi aberta negociação para o item 0080. O prazo é até às 18:58 do dia 02/07/2021.

02/07/2021 - 18:19:03 Sistema Foi aberta negociação para o item 0081. O prazo é até às 18:58 do dia 02/07/2021.

02/07/2021 - 18:19:03 Sistema Foi aberta negociação para o item 0082. O prazo é até às 18:58 do dia 02/07/2021.

02/07/2021 - 18:19:03 Sistema Foi aberta negociação para o item 0083. O prazo é até às 18:58 do dia 02/07/2021.

02/07/2021 - 18:19:03 Sistema Foi aberta negociação para o item 0084. O prazo é até às 18:58 do dia 02/07/2021.

02/07/2021 - 18:19:03 Sistema Foi aberta negociação para o item 0085. O prazo é até às 18:58 do dia 02/07/2021.

02/07/2021 - 18:19:03 Sistema Foi aberta negociação para o item 0086. O prazo é até às 18:58 do dia 02/07/2021.

02/07/2021 - 18:19:03 Sistema Foi aberta negociação para o item 0087. O prazo é até às 18:58 do dia 02/07/2021.

02/07/2021 - 18:19:03 Sistema Foi aberta negociação para o item 0088. O prazo é até às 18:58 do dia 02/07/2021.

02/07/2021 - 18:19:03 Sistema Foi aberta negociação para o item 0089. O prazo é até às 18:58 do dia 02/07/2021.

02/07/2021 - 18:19:03 Sistema Foi aberta negociação para o item 0090. O prazo é até às 18:58 do dia 02/07/2021.

02/07/2021 - 18:19:03 Sistema Foi aberta negociação para o item 0091. O prazo é até às 18:58 do dia 02/07/2021.

02/07/2021 - 18:19:03 Sistema Foi aberta negociação para o item 0092. O prazo é até às 18:58 do dia 02/07/2021.

02/07/2021 - 18:19:03 Sistema Foi aberta negociação para o item 0093. O prazo é até às 18:58 do dia 02/07/2021.

02/07/2021 - 18:19:03 Sistema Foi aberta negociação para o item 0094. O prazo é até às 18:58 do dia 02/07/2021.
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02/07/2021 - 18:19:03 Sistema Foi aberta negociação para o item 0095. O prazo é até às 18:58 do dia 02/07/2021.

02/07/2021 - 18:19:03 Sistema Foi aberta negociação para o item 0096. O prazo é até às 18:58 do dia 02/07/2021.

02/07/2021 - 18:19:03 Sistema Foi aberta negociação para o item 0097. O prazo é até às 18:58 do dia 02/07/2021.

02/07/2021 - 18:19:03 Sistema Foi aberta negociação para o item 0098. O prazo é até às 18:58 do dia 02/07/2021.

02/07/2021 - 18:19:03 Sistema Foi aberta negociação para o item 0099. O prazo é até às 18:58 do dia 02/07/2021.

02/07/2021 - 18:19:03 Sistema Foi aberta negociação para o item 0100. O prazo é até às 18:58 do dia 02/07/2021.

02/07/2021 - 18:19:03 Sistema Foi aberta negociação para o item 0101. O prazo é até às 18:58 do dia 02/07/2021.

02/07/2021 - 18:19:03 Sistema Foi aberta negociação para o item 0102. O prazo é até às 18:58 do dia 02/07/2021.

02/07/2021 - 18:19:03 Sistema Foi aberta negociação para o item 0103. O prazo é até às 18:58 do dia 02/07/2021.

02/07/2021 - 18:19:03 Sistema Foi aberta negociação para o item 0104. O prazo é até às 18:58 do dia 02/07/2021.

02/07/2021 - 18:19:03 Sistema Foi aberta negociação para o item 0105. O prazo é até às 18:58 do dia 02/07/2021.

02/07/2021 - 18:19:03 Sistema Foi aberta negociação para o item 0106. O prazo é até às 18:58 do dia 02/07/2021.

02/07/2021 - 18:19:03 Sistema Foi aberta negociação para o item 0107. O prazo é até às 18:58 do dia 02/07/2021.

02/07/2021 - 18:19:03 Sistema Foi aberta negociação para o item 0108. O prazo é até às 18:58 do dia 02/07/2021.

02/07/2021 - 18:19:03 Sistema Foi aberta negociação para o item 0109. O prazo é até às 18:58 do dia 02/07/2021.

02/07/2021 - 18:19:03 Sistema Foi aberta negociação para o item 0110. O prazo é até às 18:58 do dia 02/07/2021.

02/07/2021 - 18:19:03 Sistema Foi aberta negociação para o item 0111. O prazo é até às 18:58 do dia 02/07/2021.

02/07/2021 - 18:19:03 Sistema Foi aberta negociação para o item 0112. O prazo é até às 18:58 do dia 02/07/2021.

02/07/2021 - 18:19:03 Sistema Foi aberta negociação para o item 0113. O prazo é até às 18:58 do dia 02/07/2021.

02/07/2021 - 18:19:03 Sistema Foi aberta negociação para o item 0114. O prazo é até às 18:58 do dia 02/07/2021.

02/07/2021 - 18:19:03 Sistema Foi aberta negociação para o item 0115. O prazo é até às 18:58 do dia 02/07/2021.

02/07/2021 - 18:19:03 Sistema Foi aberta negociação para o item 0116. O prazo é até às 18:58 do dia 02/07/2021.

02/07/2021 - 18:19:03 Sistema Foi aberta negociação para o item 0117. O prazo é até às 18:58 do dia 02/07/2021.

02/07/2021 - 18:19:03 Sistema Foi aberta negociação para o item 0118. O prazo é até às 18:58 do dia 02/07/2021.

02/07/2021 - 18:19:03 Sistema Foi aberta negociação para o item 0119. O prazo é até às 18:58 do dia 02/07/2021.

02/07/2021 - 18:19:03 Sistema Foi aberta negociação para o item 0120. O prazo é até às 18:58 do dia 02/07/2021.

02/07/2021 - 18:19:03 Sistema Foi aberta negociação para o item 0121. O prazo é até às 18:58 do dia 02/07/2021.

02/07/2021 - 18:19:03 Sistema Foi aberta negociação para o item 0122. O prazo é até às 18:58 do dia 02/07/2021.

02/07/2021 - 18:19:03 Sistema Foi aberta negociação para o item 0123. O prazo é até às 18:58 do dia 02/07/2021.

02/07/2021 - 18:19:03 Sistema Foi aberta negociação para o item 0124. O prazo é até às 18:58 do dia 02/07/2021.

02/07/2021 - 18:19:03 Sistema Foi aberta negociação para o item 0125. O prazo é até às 18:58 do dia 02/07/2021.

02/07/2021 - 18:19:03 Sistema Foi aberta negociação para o item 0126. O prazo é até às 18:58 do dia 02/07/2021.

02/07/2021 - 18:19:03 Sistema Foi aberta negociação para o item 0127. O prazo é até às 18:58 do dia 02/07/2021.

02/07/2021 - 18:19:03 Sistema Foi aberta negociação para o item 0128. O prazo é até às 18:58 do dia 02/07/2021.

02/07/2021 - 18:19:03 Sistema Foi aberta negociação para o item 0129. O prazo é até às 18:58 do dia 02/07/2021.

02/07/2021 - 18:19:03 Sistema Foi aberta negociação para o item 0130. O prazo é até às 18:58 do dia 02/07/2021.

02/07/2021 - 18:19:03 Sistema Foi aberta negociação para o item 0131. O prazo é até às 18:58 do dia 02/07/2021.

02/07/2021 - 18:19:03 Sistema Foi aberta negociação para o item 0132. O prazo é até às 18:58 do dia 02/07/2021.

02/07/2021 - 18:19:03 Sistema Foi aberta negociação para o item 0133. O prazo é até às 18:58 do dia 02/07/2021.

02/07/2021 - 18:19:03 Sistema Foi aberta negociação para o item 0134. O prazo é até às 18:58 do dia 02/07/2021.

02/07/2021 - 18:19:03 Sistema Foi aberta negociação para o item 0135. O prazo é até às 18:58 do dia 02/07/2021.

02/07/2021 - 18:19:03 Sistema Foi aberta negociação para o item 0136. O prazo é até às 18:58 do dia 02/07/2021.

02/07/2021 - 18:19:03 Sistema Foi aberta negociação para o item 0137. O prazo é até às 18:58 do dia 02/07/2021.

02/07/2021 - 18:19:03 Sistema Foi aberta negociação para o item 0138. O prazo é até às 18:58 do dia 02/07/2021.

02/07/2021 - 18:19:03 Sistema Foi aberta negociação para o item 0139. O prazo é até às 18:58 do dia 02/07/2021.

02/07/2021 - 18:19:03 Sistema Foi aberta negociação para o item 0140. O prazo é até às 18:58 do dia 02/07/2021.

02/07/2021 - 18:19:03 Sistema Foi aberta negociação para o item 0141. O prazo é até às 18:58 do dia 02/07/2021.

02/07/2021 - 18:19:03 Sistema Foi aberta negociação para o item 0142. O prazo é até às 18:58 do dia 02/07/2021.

02/07/2021 - 18:19:03 Sistema Foi aberta negociação para o item 0143. O prazo é até às 18:58 do dia 02/07/2021.

02/07/2021 - 18:19:03 Sistema Foi aberta negociação para o item 0144. O prazo é até às 18:58 do dia 02/07/2021.

02/07/2021 - 18:19:03 Sistema Foi aberta negociação para o item 0145. O prazo é até às 18:58 do dia 02/07/2021.

02/07/2021 - 18:19:03 Sistema Foi aberta negociação para o item 0146. O prazo é até às 18:58 do dia 02/07/2021.

02/07/2021 - 18:19:03 Sistema Foi aberta negociação para o item 0147. O prazo é até às 18:58 do dia 02/07/2021.

02/07/2021 - 18:19:03 Sistema Foi aberta negociação para o item 0148. O prazo é até às 18:58 do dia 02/07/2021.

02/07/2021 - 18:19:03 Sistema Foi aberta negociação para o item 0149. O prazo é até às 18:58 do dia 02/07/2021.

02/07/2021 - 18:19:03 Sistema Foi aberta negociação para o item 0150. O prazo é até às 18:58 do dia 02/07/2021.

02/07/2021 - 18:19:03 Sistema Foi aberta negociação para o item 0151. O prazo é até às 18:58 do dia 02/07/2021.
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02/07/2021 - 18:19:03 Sistema Foi aberta negociação para o item 0152. O prazo é até às 18:58 do dia 02/07/2021.

02/07/2021 - 18:19:03 Sistema Foi aberta negociação para o item 0153. O prazo é até às 18:58 do dia 02/07/2021.

02/07/2021 - 18:19:03 Sistema Foi aberta negociação para o item 0154. O prazo é até às 18:58 do dia 02/07/2021.

02/07/2021 - 18:19:03 Sistema Foi aberta negociação para o item 0155. O prazo é até às 18:58 do dia 02/07/2021.

02/07/2021 - 18:19:03 Sistema Foi aberta negociação para o item 0156. O prazo é até às 18:58 do dia 02/07/2021.

02/07/2021 - 18:19:03 Sistema Foi aberta negociação para o item 0157. O prazo é até às 18:58 do dia 02/07/2021.

02/07/2021 - 18:19:03 Sistema Foi aberta negociação para o item 0158. O prazo é até às 18:58 do dia 02/07/2021.

02/07/2021 - 18:19:03 Sistema Foi aberta negociação para o item 0159. O prazo é até às 18:58 do dia 02/07/2021.

02/07/2021 - 18:19:03 Sistema Foi aberta negociação para o item 0160. O prazo é até às 18:58 do dia 02/07/2021.

02/07/2021 - 18:19:03 Sistema Foi aberta negociação para o item 0161. O prazo é até às 18:58 do dia 02/07/2021.

02/07/2021 - 18:19:03 Sistema Foi aberta negociação para o item 0162. O prazo é até às 18:58 do dia 02/07/2021.

02/07/2021 - 18:19:03 Sistema Foi aberta negociação para o item 0163. O prazo é até às 18:58 do dia 02/07/2021.

02/07/2021 - 18:19:03 Sistema Foi aberta negociação para o item 0164. O prazo é até às 18:58 do dia 02/07/2021.

02/07/2021 - 18:19:50 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0001.

02/07/2021 - 18:19:50 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0002.

02/07/2021 - 18:19:50 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0003.

02/07/2021 - 18:19:50 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0004.

02/07/2021 - 18:19:50 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0005.

02/07/2021 - 18:19:50 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0006.

02/07/2021 - 18:19:50 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0007.

02/07/2021 - 18:19:50 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0008.

02/07/2021 - 18:19:50 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0009.

02/07/2021 - 18:19:50 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0010.

02/07/2021 - 18:19:50 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0011.

02/07/2021 - 18:19:50 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0012.

02/07/2021 - 18:19:50 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0013.

02/07/2021 - 18:19:50 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0014.

02/07/2021 - 18:19:50 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0015.

02/07/2021 - 18:19:50 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0016.

02/07/2021 - 18:19:50 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0017.

02/07/2021 - 18:19:50 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0018.

02/07/2021 - 18:19:50 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0019.

02/07/2021 - 18:19:50 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0020.

02/07/2021 - 18:19:50 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0021.

02/07/2021 - 18:19:50 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0022.

02/07/2021 - 18:19:50 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0023.

02/07/2021 - 18:19:50 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0024.

02/07/2021 - 18:19:50 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0025.

02/07/2021 - 18:19:50 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0026.

02/07/2021 - 18:19:50 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0027.

02/07/2021 - 18:19:50 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0028.

02/07/2021 - 18:19:50 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0029.

02/07/2021 - 18:19:50 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0030.

02/07/2021 - 18:19:50 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0031.

02/07/2021 - 18:19:50 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0032.

02/07/2021 - 18:19:50 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0033.

02/07/2021 - 18:19:50 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0034.

02/07/2021 - 18:19:50 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0035.

02/07/2021 - 18:19:50 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0036.

02/07/2021 - 18:19:50 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0037.

02/07/2021 - 18:19:50 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0038.

02/07/2021 - 18:19:50 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0039.

02/07/2021 - 18:19:50 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0040.

02/07/2021 - 18:19:50 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0041.

02/07/2021 - 18:19:50 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0042.

02/07/2021 - 18:19:50 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0043.

02/07/2021 - 18:19:50 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0044.



Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 23/08/2021 às 11:27:58.
Página 207 de 327

02/07/2021 - 18:19:50 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0045.

02/07/2021 - 18:19:50 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0046.

02/07/2021 - 18:19:50 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0047.

02/07/2021 - 18:19:50 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0048.

02/07/2021 - 18:19:50 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0049.

02/07/2021 - 18:19:50 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0050.

02/07/2021 - 18:19:50 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0051.

02/07/2021 - 18:19:50 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0052.

02/07/2021 - 18:19:50 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0053.

02/07/2021 - 18:19:50 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0054.

02/07/2021 - 18:19:50 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0055.

02/07/2021 - 18:19:50 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0056.

02/07/2021 - 18:19:50 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0057.

02/07/2021 - 18:19:50 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0058.

02/07/2021 - 18:19:50 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0059.

02/07/2021 - 18:19:50 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0060.

02/07/2021 - 18:19:50 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0061.

02/07/2021 - 18:19:50 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0062.

02/07/2021 - 18:19:50 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0063.

02/07/2021 - 18:19:50 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0064.

02/07/2021 - 18:19:50 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0065.

02/07/2021 - 18:19:50 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0066.

02/07/2021 - 18:19:50 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0067.

02/07/2021 - 18:19:50 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0068.

02/07/2021 - 18:19:50 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0069.

02/07/2021 - 18:19:50 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0070.

02/07/2021 - 18:19:50 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0071.

02/07/2021 - 18:19:50 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0072.

02/07/2021 - 18:19:50 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0073.

02/07/2021 - 18:19:50 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0074.

02/07/2021 - 18:19:50 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0075.

02/07/2021 - 18:19:50 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0076.

02/07/2021 - 18:19:50 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0077.

02/07/2021 - 18:19:50 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0078.

02/07/2021 - 18:19:50 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0079.

02/07/2021 - 18:19:50 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0080.

02/07/2021 - 18:19:50 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0081.

02/07/2021 - 18:19:50 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0082.

02/07/2021 - 18:19:50 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0083.

02/07/2021 - 18:19:50 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0084.

02/07/2021 - 18:19:50 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0085.

02/07/2021 - 18:19:50 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0086.

02/07/2021 - 18:19:50 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0087.

02/07/2021 - 18:19:50 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0088.

02/07/2021 - 18:19:50 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0089.

02/07/2021 - 18:19:50 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0090.

02/07/2021 - 18:19:50 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0091.

02/07/2021 - 18:19:50 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0092.

02/07/2021 - 18:19:50 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0093.

02/07/2021 - 18:19:50 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0094.

02/07/2021 - 18:19:50 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0095.

02/07/2021 - 18:19:50 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0096.

02/07/2021 - 18:19:50 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0097.

02/07/2021 - 18:19:50 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0098.

02/07/2021 - 18:19:50 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0099.

02/07/2021 - 18:19:50 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0100.

02/07/2021 - 18:19:50 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0101.
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02/07/2021 - 18:19:50 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0102.

02/07/2021 - 18:19:50 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0103.

02/07/2021 - 18:19:50 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0104.

02/07/2021 - 18:19:50 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0105.

02/07/2021 - 18:19:50 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0106.

02/07/2021 - 18:19:50 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0107.

02/07/2021 - 18:19:50 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0108.

02/07/2021 - 18:19:50 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0109.

02/07/2021 - 18:19:50 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0110.

02/07/2021 - 18:19:50 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0111.

02/07/2021 - 18:19:50 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0112.

02/07/2021 - 18:19:50 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0113.

02/07/2021 - 18:19:50 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0114.

02/07/2021 - 18:19:50 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0115.

02/07/2021 - 18:19:50 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0116.

02/07/2021 - 18:19:50 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0117.

02/07/2021 - 18:19:50 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0118.

02/07/2021 - 18:19:50 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0119.

02/07/2021 - 18:19:50 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0120.

02/07/2021 - 18:19:50 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0121.

02/07/2021 - 18:19:50 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0122.

02/07/2021 - 18:19:50 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0123.

02/07/2021 - 18:19:50 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0124.

02/07/2021 - 18:19:50 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0125.

02/07/2021 - 18:19:50 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0126.

02/07/2021 - 18:19:50 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0127.

02/07/2021 - 18:19:50 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0128.

02/07/2021 - 18:19:50 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0129.

02/07/2021 - 18:19:50 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0130.

02/07/2021 - 18:19:50 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0131.

02/07/2021 - 18:19:50 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0132.

02/07/2021 - 18:19:50 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0133.

02/07/2021 - 18:19:50 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0134.

02/07/2021 - 18:19:50 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0135.

02/07/2021 - 18:19:50 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0136.

02/07/2021 - 18:19:50 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0137.

02/07/2021 - 18:19:50 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0138.

02/07/2021 - 18:19:50 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0139.

02/07/2021 - 18:19:50 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0140.

02/07/2021 - 18:19:50 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0141.

02/07/2021 - 18:19:50 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0142.

02/07/2021 - 18:19:50 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0143.

02/07/2021 - 18:19:50 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0144.

02/07/2021 - 18:19:50 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0145.

02/07/2021 - 18:19:50 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0146.

02/07/2021 - 18:19:50 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0147.

02/07/2021 - 18:19:50 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0148.

02/07/2021 - 18:19:50 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0149.

02/07/2021 - 18:19:50 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0150.

02/07/2021 - 18:19:50 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0151.

02/07/2021 - 18:19:50 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0152.

02/07/2021 - 18:19:50 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0153.

02/07/2021 - 18:19:50 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0154.

02/07/2021 - 18:19:50 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0155.

02/07/2021 - 18:19:50 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0156.

02/07/2021 - 18:19:50 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0157.

02/07/2021 - 18:19:50 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0158.
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02/07/2021 - 18:19:50 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0159.

02/07/2021 - 18:19:50 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0160.

02/07/2021 - 18:19:50 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0161.

02/07/2021 - 18:19:50 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0162.

02/07/2021 - 18:19:50 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0163.

02/07/2021 - 18:19:50 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0164.

02/07/2021 - 18:19:50 Sistema Motivo: Não houve negociação

02/07/2021 - 18:23 Sistema Para o item 0001 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor GIVANILDO R SOUSA.

02/07/2021 - 18:23 Sistema Para o item 0002 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor GIVANILDO R SOUSA.

02/07/2021 - 18:23 Sistema Para o item 0003 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor GIVANILDO R SOUSA.

02/07/2021 - 18:23 Sistema Para o item 0008 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor GIVANILDO R SOUSA.

02/07/2021 - 18:23 Sistema Para o item 0011 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor GIVANILDO R SOUSA.

02/07/2021 - 18:23 Sistema Para o item 0012 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor GIVANILDO R SOUSA.

02/07/2021 - 18:23 Sistema Para o item 0021 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor GIVANILDO R SOUSA.

02/07/2021 - 18:23 Sistema Para o item 0022 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor GIVANILDO R SOUSA.

02/07/2021 - 18:23 Sistema Para o item 0023 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor GIVANILDO R SOUSA.

02/07/2021 - 18:23 Sistema Para o item 0024 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor GIVANILDO R SOUSA.

02/07/2021 - 18:23 Sistema Para o item 0025 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor GIVANILDO R SOUSA.

02/07/2021 - 18:23 Sistema Para o item 0026 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor GIVANILDO R SOUSA.

02/07/2021 - 18:23 Sistema Para o item 0027 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor GIVANILDO R SOUSA.

02/07/2021 - 18:23 Sistema Para o item 0028 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor GIVANILDO R SOUSA.

02/07/2021 - 18:23 Sistema Para o item 0029 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor GIVANILDO R SOUSA.

02/07/2021 - 18:23 Sistema Para o item 0030 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor GIVANILDO R SOUSA.

02/07/2021 - 18:23 Sistema Para o item 0031 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor GIVANILDO R SOUSA.

02/07/2021 - 18:23 Sistema Para o item 0032 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor GIVANILDO R SOUSA.

02/07/2021 - 18:23 Sistema Para o item 0033 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor GIVANILDO R SOUSA.

02/07/2021 - 18:23 Sistema Para o item 0034 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor GIVANILDO R SOUSA.

02/07/2021 - 18:23 Sistema Para o item 0035 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor GIVANILDO R SOUSA.

02/07/2021 - 18:23 Sistema Para o item 0036 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor GIVANILDO R SOUSA.

02/07/2021 - 18:23 Sistema Para o item 0037 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor GIVANILDO R SOUSA.

02/07/2021 - 18:23 Sistema Para o item 0038 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor GIVANILDO R SOUSA.

02/07/2021 - 18:23 Sistema Para o item 0039 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor GIVANILDO R SOUSA.

02/07/2021 - 18:23 Sistema Para o item 0040 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor GIVANILDO R SOUSA.

02/07/2021 - 18:23 Sistema Para o item 0041 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor GIVANILDO R SOUSA.

02/07/2021 - 18:23 Sistema Para o item 0042 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor GIVANILDO R SOUSA.

02/07/2021 - 18:23 Sistema Para o item 0043 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor GIVANILDO R SOUSA.

02/07/2021 - 18:23 Sistema Para o item 0044 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor GIVANILDO R SOUSA.

02/07/2021 - 18:23 Sistema Para o item 0045 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor GIVANILDO R SOUSA.

02/07/2021 - 18:23 Sistema Para o item 0046 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor GIVANILDO R SOUSA.

02/07/2021 - 18:23 Sistema Para o item 0047 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor GIVANILDO R SOUSA.

02/07/2021 - 18:23 Sistema Para o item 0048 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor GIVANILDO R SOUSA.

02/07/2021 - 18:23 Sistema Para o item 0049 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor GIVANILDO R SOUSA.

02/07/2021 - 18:23 Sistema Para o item 0050 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor GIVANILDO R SOUSA.

02/07/2021 - 18:23 Sistema Para o item 0051 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor GIVANILDO R SOUSA.

02/07/2021 - 18:23 Sistema Para o item 0053 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor GIVANILDO R SOUSA.

02/07/2021 - 18:23 Sistema Para o item 0054 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor GIVANILDO R SOUSA.

02/07/2021 - 18:23 Sistema Para o item 0055 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor GIVANILDO R SOUSA.

02/07/2021 - 18:23 Sistema Para o item 0056 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor GIVANILDO R SOUSA.

02/07/2021 - 18:23 Sistema Para o item 0057 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor GIVANILDO R SOUSA.

02/07/2021 - 18:23 Sistema Para o item 0058 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor GIVANILDO R SOUSA.

02/07/2021 - 18:23 Sistema Para o item 0059 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor GIVANILDO R SOUSA.

02/07/2021 - 18:23 Sistema Para o item 0060 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor GIVANILDO R SOUSA.

02/07/2021 - 18:23 Sistema Para o item 0061 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor GIVANILDO R SOUSA.

02/07/2021 - 18:23 Sistema Para o item 0062 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor GIVANILDO R SOUSA.

02/07/2021 - 18:23 Sistema Para o item 0063 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor GIVANILDO R SOUSA.

02/07/2021 - 18:23 Sistema Para o item 0064 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor GIVANILDO R SOUSA.

02/07/2021 - 18:23 Sistema Para o item 0065 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor GIVANILDO R SOUSA.
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02/07/2021 - 18:23 Sistema Para o item 0066 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor GIVANILDO R SOUSA.

02/07/2021 - 18:23 Sistema Para o item 0067 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor GIVANILDO R SOUSA.

02/07/2021 - 18:23 Sistema Para o item 0068 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor GIVANILDO R SOUSA.

02/07/2021 - 18:23 Sistema Para o item 0069 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor GIVANILDO R SOUSA.

02/07/2021 - 18:23 Sistema Para o item 0070 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor GIVANILDO R SOUSA.

02/07/2021 - 18:23 Sistema Para o item 0071 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor GIVANILDO R SOUSA.

02/07/2021 - 18:23 Sistema Para o item 0072 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor GIVANILDO R SOUSA.

02/07/2021 - 18:23 Sistema Para o item 0073 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor GIVANILDO R SOUSA.

02/07/2021 - 18:23 Sistema Para o item 0074 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor GIVANILDO R SOUSA.

02/07/2021 - 18:23 Sistema Para o item 0075 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor GIVANILDO R SOUSA.

02/07/2021 - 18:23 Sistema Para o item 0076 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor GIVANILDO R SOUSA.

02/07/2021 - 18:23 Sistema Para o item 0077 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor GIVANILDO R SOUSA.

02/07/2021 - 18:23 Sistema Para o item 0078 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor GIVANILDO R SOUSA.

02/07/2021 - 18:23 Sistema Para o item 0079 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor GIVANILDO R SOUSA.

02/07/2021 - 18:23 Sistema Para o item 0080 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor GIVANILDO R SOUSA.

02/07/2021 - 18:23 Sistema Para o item 0081 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor GIVANILDO R SOUSA.

02/07/2021 - 18:23 Sistema Para o item 0082 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor GIVANILDO R SOUSA.

02/07/2021 - 18:23 Sistema Para o item 0083 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor GIVANILDO R SOUSA.

02/07/2021 - 18:23 Sistema Para o item 0084 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor GIVANILDO R SOUSA.

02/07/2021 - 18:23 Sistema Para o item 0086 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor GIVANILDO R SOUSA.

02/07/2021 - 18:23 Sistema Para o item 0087 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor GIVANILDO R SOUSA.

02/07/2021 - 18:23 Sistema Para o item 0088 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor GIVANILDO R SOUSA.

02/07/2021 - 18:23 Sistema Para o item 0089 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor GIVANILDO R SOUSA.

02/07/2021 - 18:23 Sistema Para o item 0090 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor GIVANILDO R SOUSA.

02/07/2021 - 18:23 Sistema Para o item 0091 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor GIVANILDO R SOUSA.

02/07/2021 - 18:23 Sistema Para o item 0092 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor GIVANILDO R SOUSA.

02/07/2021 - 18:23 Sistema Para o item 0093 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor GIVANILDO R SOUSA.

02/07/2021 - 18:23 Sistema Para o item 0094 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor GIVANILDO R SOUSA.

02/07/2021 - 18:23 Sistema Para o item 0095 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor GIVANILDO R SOUSA.

02/07/2021 - 18:23 Sistema Para o item 0096 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor GIVANILDO R SOUSA.

02/07/2021 - 18:23 Sistema Para o item 0097 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor GIVANILDO R SOUSA.

02/07/2021 - 18:23 Sistema Para o item 0098 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor GIVANILDO R SOUSA.

02/07/2021 - 18:23 Sistema Para o item 0099 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor GIVANILDO R SOUSA.

02/07/2021 - 18:23 Sistema Para o item 0100 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor GIVANILDO R SOUSA.

02/07/2021 - 18:23 Sistema Para o item 0101 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor GIVANILDO R SOUSA.

02/07/2021 - 18:23 Sistema Para o item 0102 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor GIVANILDO R SOUSA.

02/07/2021 - 18:23 Sistema Para o item 0103 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor GIVANILDO R SOUSA.

02/07/2021 - 18:23 Sistema Para o item 0104 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor GIVANILDO R SOUSA.

02/07/2021 - 18:23 Sistema Para o item 0105 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor GIVANILDO R SOUSA.

02/07/2021 - 18:23 Sistema Para o item 0106 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor GIVANILDO R SOUSA.

02/07/2021 - 18:23 Sistema Para o item 0107 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor GIVANILDO R SOUSA.

02/07/2021 - 18:23 Sistema Para o item 0108 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor GIVANILDO R SOUSA.

02/07/2021 - 18:23 Sistema Para o item 0109 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor GIVANILDO R SOUSA.

02/07/2021 - 18:23 Sistema Para o item 0110 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor GIVANILDO R SOUSA.

02/07/2021 - 18:23 Sistema Para o item 0111 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor GIVANILDO R SOUSA.

02/07/2021 - 18:23 Sistema Para o item 0112 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor GIVANILDO R SOUSA.

02/07/2021 - 18:23 Sistema Para o item 0113 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor GIVANILDO R SOUSA.

02/07/2021 - 18:23 Sistema Para o item 0114 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor GIVANILDO R SOUSA.

02/07/2021 - 18:23 Sistema Para o item 0115 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor GIVANILDO R SOUSA.

02/07/2021 - 18:23 Sistema Para o item 0116 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor GIVANILDO R SOUSA.

02/07/2021 - 18:23 Sistema Para o item 0117 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor GIVANILDO R SOUSA.

02/07/2021 - 18:23 Sistema Para o item 0118 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor GIVANILDO R SOUSA.

02/07/2021 - 18:23 Sistema Para o item 0119 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor GIVANILDO R SOUSA.

02/07/2021 - 18:23 Sistema Para o item 0120 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor GIVANILDO R SOUSA.

02/07/2021 - 18:23 Sistema Para o item 0121 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor GIVANILDO R SOUSA.

02/07/2021 - 18:23 Sistema Para o item 0122 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor GIVANILDO R SOUSA.

02/07/2021 - 18:23 Sistema Para o item 0123 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor GIVANILDO R SOUSA.
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02/07/2021 - 18:23 Sistema Para o item 0124 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor GIVANILDO R SOUSA.

02/07/2021 - 18:23 Sistema Para o item 0125 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor GIVANILDO R SOUSA.

02/07/2021 - 18:23 Sistema Para o item 0126 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor GIVANILDO R SOUSA.

02/07/2021 - 18:23 Sistema Para o item 0127 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor GIVANILDO R SOUSA.

02/07/2021 - 18:23 Sistema Para o item 0128 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor GIVANILDO R SOUSA.

02/07/2021 - 18:23 Sistema Para o item 0129 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor GIVANILDO R SOUSA.

02/07/2021 - 18:23 Sistema Para o item 0130 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor GIVANILDO R SOUSA.

02/07/2021 - 18:23 Sistema Para o item 0131 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor GIVANILDO R SOUSA.

02/07/2021 - 18:23 Sistema Para o item 0132 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor GIVANILDO R SOUSA.

02/07/2021 - 18:23 Sistema Para o item 0133 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor GIVANILDO R SOUSA.

02/07/2021 - 18:23 Sistema Para o item 0134 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor GIVANILDO R SOUSA.

02/07/2021 - 18:23 Sistema Para o item 0135 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor GIVANILDO R SOUSA.

02/07/2021 - 18:23 Sistema Para o item 0136 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor GIVANILDO R SOUSA.

02/07/2021 - 18:23 Sistema Para o item 0137 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor GIVANILDO R SOUSA.

02/07/2021 - 18:23 Sistema Para o item 0138 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor GIVANILDO R SOUSA.

02/07/2021 - 18:23 Sistema Para o item 0139 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor GIVANILDO R SOUSA.

02/07/2021 - 18:23 Sistema Para o item 0140 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor GIVANILDO R SOUSA.

02/07/2021 - 18:23 Sistema Para o item 0141 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor GIVANILDO R SOUSA.

02/07/2021 - 18:23 Sistema Para o item 0142 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor GIVANILDO R SOUSA.

02/07/2021 - 18:23 Sistema Para o item 0143 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor GIVANILDO R SOUSA.

02/07/2021 - 18:23 Sistema Para o item 0144 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor GIVANILDO R SOUSA.

02/07/2021 - 18:23 Sistema Para o item 0145 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor GIVANILDO R SOUSA.

02/07/2021 - 18:23 Sistema Para o item 0146 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor GIVANILDO R SOUSA.

02/07/2021 - 18:23 Sistema Para o item 0147 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor GIVANILDO R SOUSA.

02/07/2021 - 18:23 Sistema Para o item 0148 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor GIVANILDO R SOUSA.

02/07/2021 - 18:23 Sistema Para o item 0149 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor GIVANILDO R SOUSA.

02/07/2021 - 18:23 Sistema Para o item 0150 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor GIVANILDO R SOUSA.

02/07/2021 - 18:23 Sistema Para o item 0151 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor GIVANILDO R SOUSA.

02/07/2021 - 18:23 Sistema Para o item 0152 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor GIVANILDO R SOUSA.

02/07/2021 - 18:23 Sistema Para o item 0153 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor GIVANILDO R SOUSA.

02/07/2021 - 18:23 Sistema Para o item 0154 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor GIVANILDO R SOUSA.

02/07/2021 - 18:23 Sistema Para o item 0155 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor GIVANILDO R SOUSA.

02/07/2021 - 18:23 Sistema Para o item 0156 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor GIVANILDO R SOUSA.

02/07/2021 - 18:23 Sistema Para o item 0157 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor GIVANILDO R SOUSA.

02/07/2021 - 18:23 Sistema Para o item 0158 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor GIVANILDO R SOUSA.

02/07/2021 - 18:23 Sistema Para o item 0159 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor GIVANILDO R SOUSA.

02/07/2021 - 18:23 Sistema Para o item 0160 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor GIVANILDO R SOUSA.

02/07/2021 - 18:23 Sistema Para o item 0161 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor GIVANILDO R SOUSA.

02/07/2021 - 18:23 Sistema Para o item 0162 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor GIVANILDO R SOUSA.

02/07/2021 - 18:23 Sistema Para o item 0163 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor GIVANILDO R SOUSA.

02/07/2021 - 18:23 Sistema Para o item 0164 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor GIVANILDO R SOUSA.

02/07/2021 - 18:25:31 Sistema O fornecedor BIOCLEAN SERVICOS E CONSTRUCAO EIRELI foi desclassificado para o item 0004 pelo
pregoeiro.

02/07/2021 - 18:25:31 Sistema Motivo: Desabilitada por não apresentar a certidão municipal do município de Itupiranga

02/07/2021 - 18:25:31 Sistema O item 0004 tem como novo arrematante GIVANILDO R SOUSA com valor unitário de R$ 135,00.

02/07/2021 - 18:27:07 Sistema Para o item 0004 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor GIVANILDO R SOUSA.

02/07/2021 - 18:28:17 Sistema O fornecedor BIOCLEAN SERVICOS E CONSTRUCAO EIRELI foi desclassificado para o item 0005 pelo
pregoeiro.

02/07/2021 - 18:28:17 Sistema Motivo: Não apresentou a certidão municipal do município de itupiranga

02/07/2021 - 18:28:17 Sistema O item 0005 tem como novo arrematante GIVANILDO R SOUSA com valor unitário de R$ 21,00.

02/07/2021 - 18:28:27 Sistema Para o item 0005 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor GIVANILDO R SOUSA.

02/07/2021 - 18:28:39 Sistema O fornecedor BIOCLEAN SERVICOS E CONSTRUCAO EIRELI foi desclassificado para o item 0006 pelo
pregoeiro.

02/07/2021 - 18:28:39 Sistema Motivo: Não apresentou a certidão municipal do município de itupiranga

02/07/2021 - 18:28:39 Sistema O item 0006 tem como novo arrematante GIVANILDO R SOUSA com valor unitário de R$ 20,00.

02/07/2021 - 18:28:48 Sistema Para o item 0006 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor GIVANILDO R SOUSA.

02/07/2021 - 18:28:58 Sistema O fornecedor BIOCLEAN SERVICOS E CONSTRUCAO EIRELI foi desclassificado para o item 0007 pelo
pregoeiro.

02/07/2021 - 18:28:58 Sistema Motivo: Não apresentou a certidão municipal do município de itupiranga
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02/07/2021 - 18:28:58 Sistema O item 0007 tem como novo arrematante GIVANILDO R SOUSA com valor unitário de R$ 32,00.

02/07/2021 - 18:29:07 Sistema Para o item 0007 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor GIVANILDO R SOUSA.

02/07/2021 - 18:29:19 Sistema O fornecedor BIOCLEAN SERVICOS E CONSTRUCAO EIRELI foi desclassificado para o item 0009 pelo
pregoeiro.

02/07/2021 - 18:29:19 Sistema Motivo: Não apresentou a certidão municipal do município de itupiranga

02/07/2021 - 18:29:19 Sistema O item 0009 tem como novo arrematante GIVANILDO R SOUSA com valor unitário de R$ 70,00.

02/07/2021 - 18:29:27 Sistema Para o item 0009 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor GIVANILDO R SOUSA.

02/07/2021 - 18:29:38 Sistema O fornecedor BIOCLEAN SERVICOS E CONSTRUCAO EIRELI foi desclassificado para o item 0010 pelo
pregoeiro.

02/07/2021 - 18:29:38 Sistema Motivo: Não apresentou a certidão municipal do município de itupiranga

02/07/2021 - 18:29:38 Sistema O item 0010 tem como novo arrematante GIVANILDO R SOUSA com valor unitário de R$ 60,00.

02/07/2021 - 18:29:46 Sistema Para o item 0010 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor GIVANILDO R SOUSA.

02/07/2021 - 18:30:00 Sistema O fornecedor BIOCLEAN SERVICOS E CONSTRUCAO EIRELI foi desclassificado para o item 0013 pelo
pregoeiro.

02/07/2021 - 18:30:00 Sistema Motivo: Não apresentou a certidão municipal do município de itupiranga

02/07/2021 - 18:30:00 Sistema O item 0013 tem como novo arrematante M C LEOTTI EIRELI com valor unitário de R$ 175,00.

02/07/2021 - 19:00:55 Sistema O fornecedor M C LEOTTI EIRELI foi desclassificado para o item 0013 pelo pregoeiro.

02/07/2021 - 19:00:55 Sistema Motivo: A empresa deixou de apresentar a declaração de adiplencia e a certidao de tributos do municipio de
itupiranga

02/07/2021 - 19:00:55 Sistema O item 0013 está empatado e será agendado o sorteio público pelo pregoeiro.

02/07/2021 - 19:02:05 Sistema Desempate realizado para o item 0013 tem como vencedor o fornecedor 19.104.617/0001-85

02/07/2021 - 19:02:05 Sistema Os fornecedores foram classificados na seguinte ordem: 19.104.617/0001-85, 14.671.599/0001-08

02/07/2021 - 19:11:46 Pregoeiro SENHORES LICITANTES APOS ANALISE DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO SERA ABERTO O
PREAZO PARA APRESENTAÇÃO DOS RECURSOS, CONFORME INTENÇÕES.

02/07/2021 - 19:18:22 Sistema O fornecedor CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP/SS declarou intenção de
recurso para o item 0001.

02/07/2021 - 19:18:46 Sistema O fornecedor CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP/SS declarou intenção de
recurso para o item 0002.

02/07/2021 - 19:18:52 Sistema O fornecedor CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP/SS declarou intenção de
recurso para o item 0003.

02/07/2021 - 19:19:01 Sistema O fornecedor CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP/SS declarou intenção de
recurso para o item 0004.

02/07/2021 - 19:19:07 Sistema O fornecedor CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP/SS declarou intenção de
recurso para o item 0005.

02/07/2021 - 19:19:14 Sistema O fornecedor CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP/SS declarou intenção de
recurso para o item 0006.

02/07/2021 - 19:19:23 Sistema O fornecedor CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP/SS declarou intenção de
recurso para o item 0007.

02/07/2021 - 19:19:29 Sistema O fornecedor CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP/SS declarou intenção de
recurso para o item 0008.

02/07/2021 - 19:19:36 Sistema O fornecedor CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP/SS declarou intenção de
recurso para o item 0009.

02/07/2021 - 19:19:56 Sistema O fornecedor CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP/SS declarou intenção de
recurso para o item 0110.

02/07/2021 - 19:20:21 Sistema O fornecedor CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP/SS declarou intenção de
recurso para o item 0109.

02/07/2021 - 19:20:26 Sistema O fornecedor CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP/SS declarou intenção de
recurso para o item 0108.

02/07/2021 - 19:20:32 Sistema O fornecedor CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP/SS declarou intenção de
recurso para o item 0107.

02/07/2021 - 19:20:39 Sistema O fornecedor CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP/SS declarou intenção de
recurso para o item 0106.

02/07/2021 - 19:20:50 Sistema O fornecedor CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP/SS declarou intenção de
recurso para o item 0105.

02/07/2021 - 19:21:17 Sistema O fornecedor CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP/SS declarou intenção de
recurso para o item 0104.

16/08/2021 - 14:53:30 Pregoeiro Boa tarde!!

16/08/2021 - 14:56:59 Pregoeiro Prezados (as) senhores (as) licitantes, venho por meio deste comunicar que daremos continuidade ao
presente certame, amanhã 17/08/2021 às 08:30.

17/08/2021 - 09:08:14 Sistema A habilitação do item 0001 foi revertida.

17/08/2021 - 09:08:14 Sistema Motivo: Preço Inexequível. 8.2.1. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou
unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de
mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha
estabelecido limites mínimos.

17/08/2021 - 09:08:36 Sistema A habilitação do item 0002 foi revertida.

17/08/2021 - 09:08:36 Sistema Motivo: Preço Inexequível. 8.2.1. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou
unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de
mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha
estabelecido limites mínimos.

17/08/2021 - 09:08:46 Sistema A habilitação do item 0003 foi revertida.
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17/08/2021 - 09:08:46 Sistema Motivo: Preço Inexequível. 8.2.1. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou
unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de
mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha
estabelecido limites mínimos.

17/08/2021 - 09:08:55 Sistema A habilitação do item 0004 foi revertida.

17/08/2021 - 09:08:55 Sistema Motivo: Preço Inexequível. 8.2.1. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou
unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de
mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha
estabelecido limites mínimos.

17/08/2021 - 09:09:04 Sistema A habilitação do item 0005 foi revertida.

17/08/2021 - 09:09:04 Sistema Motivo: Preço Inexequível. 8.2.1. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou
unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de
mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha
estabelecido limites mínimos.

17/08/2021 - 09:09:12 Sistema A habilitação do item 0006 foi revertida.

17/08/2021 - 09:09:12 Sistema Motivo: Preço Inexequível. 8.2.1. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou
unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de
mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha
estabelecido limites mínimos.

17/08/2021 - 09:09:23 Sistema A habilitação do item 0007 foi revertida.

17/08/2021 - 09:09:23 Sistema Motivo: Preço Inexequível. 8.2.1. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou
unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de
mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha
estabelecido limites mínimos.

17/08/2021 - 09:09:36 Sistema A habilitação do item 0008 foi revertida.

17/08/2021 - 09:09:36 Sistema Motivo: Preço Inexequível. 8.2.1. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou
unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de
mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha
estabelecido limites mínimos.

17/08/2021 - 09:09:42 Sistema A habilitação do item 0009 foi revertida.

17/08/2021 - 09:09:42 Sistema Motivo: Preço Inexequível. 8.2.1. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou
unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de
mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha
estabelecido limites mínimos.

17/08/2021 - 09:09:51 Sistema A habilitação do item 0010 foi revertida.

17/08/2021 - 09:09:51 Sistema Motivo: Preço Inexequível. 8.2.1. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou
unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de
mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha
estabelecido limites mínimos.

17/08/2021 - 09:10:06 Sistema A habilitação do item 0011 foi revertida.

17/08/2021 - 09:10:06 Sistema Motivo: Preço Inexequível. 8.2.1. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou
unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de
mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha
estabelecido limites mínimos.

17/08/2021 - 09:10:34 Sistema A habilitação do item 0012 foi revertida.

17/08/2021 - 09:10:34 Sistema Motivo: Preço Inexequível. 8.2.1. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou
unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de
mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha
estabelecido limites mínimos.

17/08/2021 - 09:11:03 Sistema A habilitação do item 0021 foi revertida.

17/08/2021 - 09:11:03 Sistema Motivo: Preço Inexequível. 8.2.1. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou
unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de
mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha
estabelecido limites mínimos.

17/08/2021 - 09:11:17 Sistema A habilitação do item 0022 foi revertida.

17/08/2021 - 09:11:17 Sistema Motivo: Preço Inexequível. 8.2.1. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou
unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de
mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha
estabelecido limites mínimos.

17/08/2021 - 09:11:35 Sistema A habilitação do item 0023 foi revertida.

17/08/2021 - 09:11:35 Sistema Motivo: Preço Inexequível. 8.2.1. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou
unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de
mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha
estabelecido limites mínimos.

17/08/2021 - 09:11:50 Sistema A habilitação do item 0024 foi revertida.

17/08/2021 - 09:11:50 Sistema Motivo: Preço Inexequível. 8.2.1. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou
unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de
mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha
estabelecido limites mínimos.

17/08/2021 - 09:12:01 Sistema A habilitação do item 0025 foi revertida.

17/08/2021 - 09:12:01 Sistema Motivo: Preço Inexequível. 8.2.1. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou
unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de
mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha
estabelecido limites mínimos.

17/08/2021 - 09:12:13 Sistema A habilitação do item 0026 foi revertida.

17/08/2021 - 09:12:13 Sistema Motivo: Preço Inexequível. 8.2.1. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou
unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de
mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha
estabelecido limites mínimos.
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17/08/2021 - 09:12:26 Sistema A habilitação do item 0027 foi revertida.

17/08/2021 - 09:12:26 Sistema Motivo: Preço Inexequível. 8.2.1. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou
unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de
mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha
estabelecido limites mínimos.

17/08/2021 - 09:12:41 Sistema A habilitação do item 0028 foi revertida.

17/08/2021 - 09:12:41 Sistema Motivo: Preço Inexequível. 8.2.1. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou
unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de
mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha
estabelecido limites mínimos.

17/08/2021 - 09:12:52 Sistema A habilitação do item 0029 foi revertida.

17/08/2021 - 09:12:52 Sistema Motivo: Preço Inexequível. 8.2.1. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou
unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de
mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha
estabelecido limites mínimos.

17/08/2021 - 09:13:04 Sistema A habilitação do item 0030 foi revertida.

17/08/2021 - 09:13:04 Sistema Motivo: Preço Inexequível. 8.2.1. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou
unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de
mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha
estabelecido limites mínimos.

17/08/2021 - 09:13:17 Sistema A habilitação do item 0031 foi revertida.

17/08/2021 - 09:13:17 Sistema Motivo: Preço Inexequível. 8.2.1. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou
unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de
mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha
estabelecido limites mínimos.

17/08/2021 - 09:13:33 Sistema A habilitação do item 0032 foi revertida.

17/08/2021 - 09:13:33 Sistema Motivo: Preço Inexequível. 8.2.1. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou
unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de
mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha
estabelecido limites mínimos.

17/08/2021 - 09:13:46 Sistema A habilitação do item 0033 foi revertida.

17/08/2021 - 09:13:46 Sistema Motivo: Preço Inexequível. 8.2.1. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou
unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de
mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha
estabelecido limites mínimos.

17/08/2021 - 09:13:57 Sistema A habilitação do item 0034 foi revertida.

17/08/2021 - 09:13:57 Sistema Motivo: Preço Inexequível. 8.2.1. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou
unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de
mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha
estabelecido limites mínimos.

17/08/2021 - 09:14:07 Sistema A habilitação do item 0035 foi revertida.

17/08/2021 - 09:14:07 Sistema Motivo: Preço Inexequível. 8.2.1. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou
unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de
mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha
estabelecido limites mínimos.

17/08/2021 - 09:14:30 Sistema A habilitação do item 0036 foi revertida.

17/08/2021 - 09:14:30 Sistema Motivo: Preço Inexequível. 8.2.1. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou
unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de
mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha
estabelecido limites mínimos.

17/08/2021 - 09:14:42 Sistema A habilitação do item 0037 foi revertida.

17/08/2021 - 09:14:42 Sistema Motivo: Preço Inexequível. 8.2.1. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou
unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de
mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha
estabelecido limites mínimos.

17/08/2021 - 09:14:56 Sistema A habilitação do item 0038 foi revertida.

17/08/2021 - 09:14:56 Sistema Motivo: Preço Inexequível. 8.2.1. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou
unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de
mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha
estabelecido limites mínimos.

17/08/2021 - 09:15:05 Sistema A habilitação do item 0039 foi revertida.

17/08/2021 - 09:15:05 Sistema Motivo: Preço Inexequível. 8.2.1. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou
unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de
mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha
estabelecido limites mínimos.

17/08/2021 - 09:15:19 Sistema A habilitação do item 0040 foi revertida.

17/08/2021 - 09:15:19 Sistema Motivo: Preço Inexequível. 8.2.1. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou
unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de
mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha
estabelecido limites mínimos.

17/08/2021 - 09:15:31 Sistema A habilitação do item 0041 foi revertida.

17/08/2021 - 09:15:31 Sistema Motivo: Preço Inexequível. 8.2.1. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou
unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de
mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha
estabelecido limites mínimos.

17/08/2021 - 09:15:42 Sistema A habilitação do item 0042 foi revertida.
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17/08/2021 - 09:15:42 Sistema Motivo: Preço Inexequível. 8.2.1. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou
unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de
mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha
estabelecido limites mínimos.

17/08/2021 - 09:15:54 Sistema A habilitação do item 0043 foi revertida.

17/08/2021 - 09:15:54 Sistema Motivo: Preço Inexequível. 8.2.1. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou
unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de
mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha
estabelecido limites mínimos.

17/08/2021 - 09:16:06 Sistema A habilitação do item 0044 foi revertida.

17/08/2021 - 09:16:06 Sistema Motivo: Preço Inexequível. 8.2.1. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou
unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de
mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha
estabelecido limites mínimos.

17/08/2021 - 09:16:17 Sistema A habilitação do item 0045 foi revertida.

17/08/2021 - 09:16:17 Sistema Motivo: Preço Inexequível. 8.2.1. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou
unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de
mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha
estabelecido limites mínimos.

17/08/2021 - 09:16:27 Sistema A habilitação do item 0046 foi revertida.

17/08/2021 - 09:16:27 Sistema Motivo: Preço Inexequível. 8.2.1. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou
unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de
mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha
estabelecido limites mínimos.

17/08/2021 - 09:16:38 Sistema A habilitação do item 0047 foi revertida.

17/08/2021 - 09:16:38 Sistema Motivo: Preço Inexequível. 8.2.1. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou
unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de
mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha
estabelecido limites mínimos.

17/08/2021 - 09:16:48 Sistema A habilitação do item 0048 foi revertida.

17/08/2021 - 09:16:48 Sistema Motivo: Preço Inexequível. 8.2.1. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou
unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de
mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha
estabelecido limites mínimos.

17/08/2021 - 09:17:01 Sistema A habilitação do item 0049 foi revertida.

17/08/2021 - 09:17:01 Sistema Motivo: Preço Inexequível. 8.2.1. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou
unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de
mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha
estabelecido limites mínimos.

17/08/2021 - 09:17:13 Sistema A habilitação do item 0050 foi revertida.

17/08/2021 - 09:17:13 Sistema Motivo: Preço Inexequível. 8.2.1. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou
unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de
mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha
estabelecido limites mínimos.

17/08/2021 - 09:17:26 Sistema A habilitação do item 0051 foi revertida.

17/08/2021 - 09:17:26 Sistema Motivo: Preço Inexequível. 8.2.1. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou
unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de
mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha
estabelecido limites mínimos.

17/08/2021 - 09:17:37 Sistema A habilitação do item 0053 foi revertida.

17/08/2021 - 09:17:37 Sistema Motivo: Preço Inexequível. 8.2.1. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou
unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de
mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha
estabelecido limites mínimos.

17/08/2021 - 09:17:49 Sistema A habilitação do item 0054 foi revertida.

17/08/2021 - 09:17:49 Sistema Motivo: Preço Inexequível. 8.2.1. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou
unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de
mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha
estabelecido limites mínimos.

17/08/2021 - 09:18:02 Sistema A habilitação do item 0055 foi revertida.

17/08/2021 - 09:18:02 Sistema Motivo: Preço Inexequível. 8.2.1. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou
unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de
mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha
estabelecido limites mínimos.

17/08/2021 - 09:18:16 Sistema A habilitação do item 0056 foi revertida.

17/08/2021 - 09:18:16 Sistema Motivo: Preço Inexequível. 8.2.1. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou
unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de
mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha
estabelecido limites mínimos.

17/08/2021 - 09:18:39 Sistema A habilitação do item 0057 foi revertida.

17/08/2021 - 09:18:39 Sistema Motivo: Preço Inexequível. 8.2.1. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou
unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de
mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha
estabelecido limites mínimos.

17/08/2021 - 09:19:27 Sistema A habilitação do item 0058 foi revertida.

17/08/2021 - 09:19:27 Sistema Motivo: Preço Inexequível. 8.2.1. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou
unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de
mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha
estabelecido limites mínimos.
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17/08/2021 - 09:20:40 Sistema A habilitação do item 0059 foi revertida.

17/08/2021 - 09:20:40 Sistema Motivo: Preço Inexequível. 8.2.1. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou
unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de
mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha
estabelecido limites mínimos.

17/08/2021 - 09:20:54 Sistema A habilitação do item 0060 foi revertida.

17/08/2021 - 09:20:54 Sistema Motivo: Preço Inexequível. 8.2.1. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou
unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de
mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha
estabelecido limites mínimos.

17/08/2021 - 09:21:07 Sistema A habilitação do item 0061 foi revertida.

17/08/2021 - 09:21:07 Sistema Motivo: Preço Inexequível. 8.2.1. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou
unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de
mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha
estabelecido limites mínimos.

17/08/2021 - 09:21:21 Sistema A habilitação do item 0062 foi revertida.

17/08/2021 - 09:21:21 Sistema Motivo: Preço Inexequível. 8.2.1. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou
unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de
mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha
estabelecido limites mínimos.

17/08/2021 - 09:21:35 Sistema A habilitação do item 0063 foi revertida.

17/08/2021 - 09:21:35 Sistema Motivo: Preço Inexequível. 8.2.1. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou
unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de
mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha
estabelecido limites mínimos.

17/08/2021 - 09:21:59 Sistema A habilitação do item 0064 foi revertida.

17/08/2021 - 09:21:59 Sistema Motivo: Preço Inexequível. 8.2.1. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou
unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de
mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha
estabelecido limites mínimos.

17/08/2021 - 09:22:18 Sistema A habilitação do item 0065 foi revertida.

17/08/2021 - 09:22:18 Sistema Motivo: Preço Inexequível. 8.2.1. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou
unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de
mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha
estabelecido limites mínimos.

17/08/2021 - 09:22:39 Sistema A habilitação do item 0066 foi revertida.

17/08/2021 - 09:22:39 Sistema Motivo: Preço Inexequível. 8.2.1. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou
unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de
mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha
estabelecido limites mínimos.

17/08/2021 - 09:22:50 Sistema A habilitação do item 0067 foi revertida.

17/08/2021 - 09:22:50 Sistema Motivo: Preço Inexequível. 8.2.1. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou
unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de
mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha
estabelecido limites mínimos.

17/08/2021 - 09:23:06 Sistema A habilitação do item 0068 foi revertida.

17/08/2021 - 09:23:06 Sistema Motivo: Preço Inexequível. 8.2.1. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou
unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de
mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha
estabelecido limites mínimos.

17/08/2021 - 09:23:20 Sistema A habilitação do item 0069 foi revertida.

17/08/2021 - 09:23:20 Sistema Motivo: Preço Inexequível. 8.2.1. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou
unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de
mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha
estabelecido limites mínimos.

17/08/2021 - 09:23:32 Sistema A habilitação do item 0070 foi revertida.

17/08/2021 - 09:23:32 Sistema Motivo: Preço Inexequível. 8.2.1. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou
unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de
mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha
estabelecido limites mínimos.

17/08/2021 - 09:23:44 Sistema A habilitação do item 0071 foi revertida.

17/08/2021 - 09:23:44 Sistema Motivo: Preço Inexequível. 8.2.1. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou
unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de
mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha
estabelecido limites mínimos.

17/08/2021 - 09:23:56 Sistema A habilitação do item 0072 foi revertida.

17/08/2021 - 09:23:56 Sistema Motivo: Preço Inexequível. 8.2.1. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou
unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de
mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha
estabelecido limites mínimos.

17/08/2021 - 09:24:07 Sistema A habilitação do item 0073 foi revertida.

17/08/2021 - 09:24:07 Sistema Motivo: Preço Inexequível. 8.2.1. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou
unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de
mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha
estabelecido limites mínimos.

17/08/2021 - 09:24:19 Sistema A habilitação do item 0074 foi revertida.
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17/08/2021 - 09:24:19 Sistema Motivo: Preço Inexequível. 8.2.1. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou
unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de
mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha
estabelecido limites mínimos.

17/08/2021 - 09:24:59 Sistema A habilitação do item 0075 foi revertida.

17/08/2021 - 09:24:59 Sistema Motivo: Preço Inexequível. 8.2.1. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou
unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de
mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha
estabelecido limites mínimos.

17/08/2021 - 09:25:13 Sistema A habilitação do item 0076 foi revertida.

17/08/2021 - 09:25:13 Sistema Motivo: Preço Inexequível. 8.2.1. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou
unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de
mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha
estabelecido limites mínimos.

17/08/2021 - 09:25:25 Sistema A habilitação do item 0077 foi revertida.

17/08/2021 - 09:25:25 Sistema Motivo: Preço Inexequível. 8.2.1. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou
unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de
mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha
estabelecido limites mínimos.

17/08/2021 - 09:25:36 Sistema A habilitação do item 0078 foi revertida.

17/08/2021 - 09:25:36 Sistema Motivo: Preço Inexequível. 8.2.1. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou
unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de
mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha
estabelecido limites mínimos.

17/08/2021 - 09:25:49 Sistema A habilitação do item 0079 foi revertida.

17/08/2021 - 09:25:49 Sistema Motivo: Preço Inexequível. 8.2.1. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou
unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de
mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha
estabelecido limites mínimos.

17/08/2021 - 09:26:09 Sistema A habilitação do item 0080 foi revertida.

17/08/2021 - 09:26:09 Sistema Motivo: Preço Inexequível. 8.2.1. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou
unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de
mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha
estabelecido limites mínimos.

17/08/2021 - 09:26:21 Sistema A habilitação do item 0081 foi revertida.

17/08/2021 - 09:26:21 Sistema Motivo: Preço Inexequível. 8.2.1. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou
unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de
mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha
estabelecido limites mínimos.

17/08/2021 - 09:26:35 Sistema A habilitação do item 0082 foi revertida.

17/08/2021 - 09:26:35 Sistema Motivo: Preço Inexequível. 8.2.1. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou
unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de
mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha
estabelecido limites mínimos.

17/08/2021 - 09:26:49 Sistema A habilitação do item 0083 foi revertida.

17/08/2021 - 09:26:49 Sistema Motivo: Preço Inexequível. 8.2.1. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou
unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de
mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha
estabelecido limites mínimos.

17/08/2021 - 09:27:03 Sistema A habilitação do item 0084 foi revertida.

17/08/2021 - 09:27:03 Sistema Motivo: Preço Inexequível. 8.2.1. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou
unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de
mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha
estabelecido limites mínimos.

17/08/2021 - 09:27:18 Sistema A habilitação do item 0086 foi revertida.

17/08/2021 - 09:27:18 Sistema Motivo: Preço Inexequível. 8.2.1. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou
unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de
mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha
estabelecido limites mínimos.

17/08/2021 - 09:27:37 Sistema A habilitação do item 0087 foi revertida.

17/08/2021 - 09:27:37 Sistema Motivo: Preço Inexequível. 8.2.1. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou
unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de
mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha
estabelecido limites mínimos.

17/08/2021 - 09:27:48 Sistema A habilitação do item 0088 foi revertida.

17/08/2021 - 09:27:48 Sistema Motivo: Preço Inexequível. 8.2.1. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou
unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de
mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha
estabelecido limites mínimos.

17/08/2021 - 09:28:04 Sistema A habilitação do item 0089 foi revertida.

17/08/2021 - 09:28:04 Sistema Motivo: Preço Inexequível. 8.2.1. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou
unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de
mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha
estabelecido limites mínimos.

17/08/2021 - 09:28:17 Sistema A habilitação do item 0090 foi revertida.

17/08/2021 - 09:28:17 Sistema Motivo: Preço Inexequível. 8.2.1. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou
unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de
mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha
estabelecido limites mínimos.
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17/08/2021 - 09:28:30 Sistema A habilitação do item 0091 foi revertida.

17/08/2021 - 09:28:30 Sistema Motivo: Preço Inexequível. 8.2.1. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou
unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de
mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha
estabelecido limites mínimos.

17/08/2021 - 09:28:40 Sistema A habilitação do item 0092 foi revertida.

17/08/2021 - 09:28:40 Sistema Motivo: Preço Inexequível. 8.2.1. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou
unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de
mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha
estabelecido limites mínimos.

17/08/2021 - 09:28:52 Sistema A habilitação do item 0093 foi revertida.

17/08/2021 - 09:28:52 Sistema Motivo: Preço Inexequível. 8.2.1. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou
unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de
mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha
estabelecido limites mínimos.

17/08/2021 - 09:29:06 Sistema A habilitação do item 0094 foi revertida.

17/08/2021 - 09:29:06 Sistema Motivo: Preço Inexequível. 8.2.1. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou
unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de
mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha
estabelecido limites mínimos.

17/08/2021 - 09:29:19 Sistema A habilitação do item 0095 foi revertida.

17/08/2021 - 09:29:19 Sistema Motivo: Preço Inexequível. 8.2.1. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou
unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de
mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha
estabelecido limites mínimos.

17/08/2021 - 09:29:32 Sistema A habilitação do item 0096 foi revertida.

17/08/2021 - 09:29:32 Sistema Motivo: Preço Inexequível. 8.2.1. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou
unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de
mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha
estabelecido limites mínimos.

17/08/2021 - 09:29:43 Sistema A habilitação do item 0097 foi revertida.

17/08/2021 - 09:29:43 Sistema Motivo: Preço Inexequível. 8.2.1. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou
unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de
mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha
estabelecido limites mínimos.

17/08/2021 - 09:29:58 Sistema A habilitação do item 0098 foi revertida.

17/08/2021 - 09:29:58 Sistema Motivo: Preço Inexequível. 8.2.1. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou
unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de
mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha
estabelecido limites mínimos.

17/08/2021 - 09:30:12 Sistema A habilitação do item 0099 foi revertida.

17/08/2021 - 09:30:12 Sistema Motivo: Preço Inexequível. 8.2.1. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou
unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de
mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha
estabelecido limites mínimos.

17/08/2021 - 09:30:24 Sistema A habilitação do item 0100 foi revertida.

17/08/2021 - 09:30:24 Sistema Motivo: Preço Inexequível. 8.2.1. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou
unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de
mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha
estabelecido limites mínimos.

17/08/2021 - 09:30:36 Sistema A habilitação do item 0101 foi revertida.

17/08/2021 - 09:30:36 Sistema Motivo: Preço Inexequível. 8.2.1. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou
unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de
mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha
estabelecido limites mínimos.

17/08/2021 - 09:30:48 Sistema A habilitação do item 0102 foi revertida.

17/08/2021 - 09:30:48 Sistema Motivo: Preço Inexequível. 8.2.1. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou
unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de
mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha
estabelecido limites mínimos.

17/08/2021 - 09:31:09 Sistema A habilitação do item 0103 foi revertida.

17/08/2021 - 09:31:09 Sistema Motivo: Preço Inexequível. 8.2.1. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou
unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de
mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha
estabelecido limites mínimos.

17/08/2021 - 09:31:20 Sistema A habilitação do item 0104 foi revertida.

17/08/2021 - 09:31:20 Sistema Motivo: Preço Inexequível. 8.2.1. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou
unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de
mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha
estabelecido limites mínimos.

17/08/2021 - 09:31:32 Sistema A habilitação do item 0105 foi revertida.

17/08/2021 - 09:31:32 Sistema Motivo: Preço Inexequível. 8.2.1. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou
unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de
mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha
estabelecido limites mínimos.

17/08/2021 - 09:31:42 Sistema A habilitação do item 0106 foi revertida.
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17/08/2021 - 09:31:42 Sistema Motivo: Preço Inexequível. 8.2.1. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou
unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de
mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha
estabelecido limites mínimos.

17/08/2021 - 09:31:52 Sistema A habilitação do item 0107 foi revertida.

17/08/2021 - 09:31:52 Sistema Motivo: Preço Inexequível. 8.2.1. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou
unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de
mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha
estabelecido limites mínimos.

17/08/2021 - 09:32:04 Sistema A habilitação do item 0108 foi revertida.

17/08/2021 - 09:32:04 Sistema Motivo: Preço Inexequível. 8.2.1. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou
unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de
mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha
estabelecido limites mínimos.

17/08/2021 - 09:32:43 Sistema A habilitação do item 0109 foi revertida.

17/08/2021 - 09:32:43 Sistema Motivo: Preço Inexequível. 8.2.1. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou
unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de
mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha
estabelecido limites mínimos.

17/08/2021 - 09:32:55 Sistema A habilitação do item 0110 foi revertida.

17/08/2021 - 09:32:55 Sistema Motivo: Preço Inexequível. 8.2.1. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou
unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de
mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha
estabelecido limites mínimos.

17/08/2021 - 09:33:09 Sistema A habilitação do item 0111 foi revertida.

17/08/2021 - 09:33:09 Sistema Motivo: Preço Inexequível. 8.2.1. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou
unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de
mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha
estabelecido limites mínimos.

17/08/2021 - 09:33:24 Sistema A habilitação do item 0112 foi revertida.

17/08/2021 - 09:33:24 Sistema Motivo: Preço Inexequível. 8.2.1. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou
unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de
mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha
estabelecido limites mínimos.

17/08/2021 - 09:33:42 Sistema A habilitação do item 0113 foi revertida.

17/08/2021 - 09:33:42 Sistema Motivo: Preço Inexequível. 8.2.1. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou
unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de
mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha
estabelecido limites mínimos.

17/08/2021 - 09:33:59 Sistema A habilitação do item 0114 foi revertida.

17/08/2021 - 09:33:59 Sistema Motivo: Preço Inexequível. 8.2.1. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou
unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de
mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha
estabelecido limites mínimos.

17/08/2021 - 09:34:12 Sistema A habilitação do item 0115 foi revertida.

17/08/2021 - 09:34:12 Sistema Motivo: Preço Inexequível. 8.2.1. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou
unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de
mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha
estabelecido limites mínimos.

17/08/2021 - 09:34:36 Sistema A habilitação do item 0116 foi revertida.

17/08/2021 - 09:34:36 Sistema Motivo: Preço Inexequível. 8.2.1. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou
unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de
mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha
estabelecido limites mínimos.

17/08/2021 - 09:34:53 Sistema A habilitação do item 0117 foi revertida.

17/08/2021 - 09:34:53 Sistema Motivo: Preço Inexequível. 8.2.1. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou
unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de
mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha
estabelecido limites mínimos.

17/08/2021 - 09:35:08 Sistema A habilitação do item 0118 foi revertida.

17/08/2021 - 09:35:08 Sistema Motivo: Preço Inexequível. 8.2.1. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou
unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de
mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha
estabelecido limites mínimos.

17/08/2021 - 09:35:21 Sistema A habilitação do item 0119 foi revertida.

17/08/2021 - 09:35:21 Sistema Motivo: Preço Inexequível. 8.2.1. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou
unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de
mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha
estabelecido limites mínimos.

17/08/2021 - 09:35:35 Sistema A habilitação do item 0120 foi revertida.

17/08/2021 - 09:35:35 Sistema Motivo: Preço Inexequível. 8.2.1. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou
unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de
mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha
estabelecido limites mínimos.

17/08/2021 - 09:35:52 Sistema A habilitação do item 0121 foi revertida.

17/08/2021 - 09:35:52 Sistema Motivo: Preço Inexequível. 8.2.1. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou
unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de
mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha
estabelecido limites mínimos.
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17/08/2021 - 09:36:09 Sistema A habilitação do item 0122 foi revertida.

17/08/2021 - 09:36:09 Sistema Motivo: Preço Inexequível. 8.2.1. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou
unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de
mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha
estabelecido limites mínimos.

17/08/2021 - 09:36:26 Sistema A habilitação do item 0123 foi revertida.

17/08/2021 - 09:36:26 Sistema Motivo: Preço Inexequível. 8.2.1. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou
unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de
mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha
estabelecido limites mínimos.

17/08/2021 - 09:36:40 Sistema A habilitação do item 0124 foi revertida.

17/08/2021 - 09:36:40 Sistema Motivo: Preço Inexequível. 8.2.1. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou
unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de
mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha
estabelecido limites mínimos.

17/08/2021 - 09:36:55 Sistema A habilitação do item 0125 foi revertida.

17/08/2021 - 09:36:55 Sistema Motivo: Preço Inexequível. 8.2.1. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou
unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de
mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha
estabelecido limites mínimos.

17/08/2021 - 09:37:08 Sistema A habilitação do item 0126 foi revertida.

17/08/2021 - 09:37:08 Sistema Motivo: Preço Inexequível. 8.2.1. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou
unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de
mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha
estabelecido limites mínimos.

17/08/2021 - 09:37:22 Sistema A habilitação do item 0127 foi revertida.

17/08/2021 - 09:37:22 Sistema Motivo: Preço Inexequível. 8.2.1. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou
unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de
mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha
estabelecido limites mínimos.

17/08/2021 - 09:37:35 Sistema A habilitação do item 0128 foi revertida.

17/08/2021 - 09:37:35 Sistema Motivo: Preço Inexequível. 8.2.1. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou
unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de
mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha
estabelecido limites mínimos.

17/08/2021 - 09:37:49 Sistema A habilitação do item 0129 foi revertida.

17/08/2021 - 09:37:49 Sistema Motivo: Preço Inexequível. 8.2.1. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou
unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de
mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha
estabelecido limites mínimos.

17/08/2021 - 09:38:01 Sistema A habilitação do item 0130 foi revertida.

17/08/2021 - 09:38:01 Sistema Motivo: Preço Inexequível. 8.2.1. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou
unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de
mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha
estabelecido limites mínimos.

17/08/2021 - 09:38:18 Sistema A habilitação do item 0131 foi revertida.

17/08/2021 - 09:38:18 Sistema Motivo: Preço Inexequível. 8.2.1. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou
unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de
mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha
estabelecido limites mínimos.

17/08/2021 - 09:38:37 Sistema A habilitação do item 0132 foi revertida.

17/08/2021 - 09:38:37 Sistema Motivo: Preço Inexequível. 8.2.1. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou
unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de
mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha
estabelecido limites mínimos.

17/08/2021 - 09:38:56 Sistema A habilitação do item 0133 foi revertida.

17/08/2021 - 09:38:56 Sistema Motivo: Preço Inexequível. 8.2.1. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou
unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de
mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha
estabelecido limites mínimos.

17/08/2021 - 09:39:15 Sistema A habilitação do item 0134 foi revertida.

17/08/2021 - 09:39:15 Sistema Motivo: Preço Inexequível. 8.2.1. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou
unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de
mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha
estabelecido limites mínimos.

17/08/2021 - 09:39:36 Sistema A habilitação do item 0135 foi revertida.

17/08/2021 - 09:39:36 Sistema Motivo: Preço Inexequível. 8.2.1. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou
unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de
mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha
estabelecido limites mínimos.

17/08/2021 - 09:39:48 Sistema A habilitação do item 0136 foi revertida.

17/08/2021 - 09:39:48 Sistema Motivo: Preço Inexequível. 8.2.1. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou
unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de
mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha
estabelecido limites mínimos.

17/08/2021 - 09:40:03 Sistema A habilitação do item 0137 foi revertida.
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17/08/2021 - 09:40:03 Sistema Motivo: Preço Inexequível. 8.2.1. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou
unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de
mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha
estabelecido limites mínimos.

17/08/2021 - 09:40:16 Sistema A habilitação do item 0138 foi revertida.

17/08/2021 - 09:40:16 Sistema Motivo: Preço Inexequível. 8.2.1. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou
unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de
mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha
estabelecido limites mínimos.

17/08/2021 - 09:40:39 Sistema A habilitação do item 0139 foi revertida.

17/08/2021 - 09:40:39 Sistema Motivo: Preço Inexequível. 8.2.1. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou
unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de
mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha
estabelecido limites mínimos.

17/08/2021 - 09:40:52 Sistema A habilitação do item 0140 foi revertida.

17/08/2021 - 09:40:52 Sistema Motivo: Preço Inexequível. 8.2.1. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou
unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de
mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha
estabelecido limites mínimos.

17/08/2021 - 09:41:06 Sistema A habilitação do item 0141 foi revertida.

17/08/2021 - 09:41:06 Sistema Motivo: Preço Inexequível. 8.2.1. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou
unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de
mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha
estabelecido limites mínimos.

17/08/2021 - 09:41:18 Sistema A habilitação do item 0142 foi revertida.

17/08/2021 - 09:41:18 Sistema Motivo: Preço Inexequível. 8.2.1. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou
unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de
mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha
estabelecido limites mínimos.

17/08/2021 - 09:41:32 Sistema A habilitação do item 0143 foi revertida.

17/08/2021 - 09:41:32 Sistema Motivo: Preço Inexequível. 8.2.1. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou
unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de
mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha
estabelecido limites mínimos.

17/08/2021 - 09:41:45 Sistema A habilitação do item 0144 foi revertida.

17/08/2021 - 09:41:45 Sistema Motivo: Preço Inexequível. 8.2.1. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou
unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de
mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha
estabelecido limites mínimos.

17/08/2021 - 09:41:58 Sistema A habilitação do item 0145 foi revertida.

17/08/2021 - 09:41:58 Sistema Motivo: Preço Inexequível. 8.2.1. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou
unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de
mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha
estabelecido limites mínimos.

17/08/2021 - 09:42:13 Sistema A habilitação do item 0146 foi revertida.

17/08/2021 - 09:42:13 Sistema Motivo: Preço Inexequível. 8.2.1. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou
unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de
mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha
estabelecido limites mínimos.

17/08/2021 - 09:42:26 Sistema A habilitação do item 0147 foi revertida.

17/08/2021 - 09:42:26 Sistema Motivo: Preço Inexequível. 8.2.1. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou
unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de
mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha
estabelecido limites mínimos.

17/08/2021 - 09:42:40 Sistema A habilitação do item 0148 foi revertida.

17/08/2021 - 09:42:40 Sistema Motivo: Preço Inexequível. 8.2.1. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou
unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de
mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha
estabelecido limites mínimos.

17/08/2021 - 09:42:53 Sistema A habilitação do item 0149 foi revertida.

17/08/2021 - 09:42:53 Sistema Motivo: Preço Inexequível. 8.2.1. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou
unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de
mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha
estabelecido limites mínimos.

17/08/2021 - 09:43:08 Sistema A habilitação do item 0150 foi revertida.

17/08/2021 - 09:43:08 Sistema Motivo: Preço Inexequível. 8.2.1. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou
unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de
mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha
estabelecido limites mínimos.

17/08/2021 - 09:43:49 Sistema A habilitação do item 0151 foi revertida.

17/08/2021 - 09:43:49 Sistema Motivo: Preço Inexequível. 8.2.1. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou
unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de
mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha
estabelecido limites mínimos.

17/08/2021 - 09:44:02 Sistema A habilitação do item 0152 foi revertida.

17/08/2021 - 09:44:02 Sistema Motivo: Preço Inexequível. 8.2.1. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou
unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de
mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha
estabelecido limites mínimos.
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17/08/2021 - 09:44:14 Sistema A habilitação do item 0153 foi revertida.

17/08/2021 - 09:44:14 Sistema Motivo: Preço Inexequível. 8.2.1. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou
unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de
mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha
estabelecido limites mínimos.

17/08/2021 - 09:44:27 Sistema A habilitação do item 0154 foi revertida.

17/08/2021 - 09:44:27 Sistema Motivo: Preço Inexequível. 8.2.1. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou
unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de
mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha
estabelecido limites mínimos.

17/08/2021 - 09:45:10 Sistema A habilitação do item 0155 foi revertida.

17/08/2021 - 09:45:10 Sistema Motivo: Preço Inexequível. 8.2.1. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou
unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de
mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha
estabelecido limites mínimos.

17/08/2021 - 09:45:29 Sistema A habilitação do item 0156 foi revertida.

17/08/2021 - 09:45:29 Sistema Motivo: Preço Inexequível. 8.2.1. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou
unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de
mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha
estabelecido limites mínimos.

17/08/2021 - 09:46:08 Sistema A habilitação do item 0157 foi revertida.

17/08/2021 - 09:46:08 Sistema Motivo: Preço Inexequível. 8.2.1. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou
unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de
mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha
estabelecido limites mínimos.

17/08/2021 - 09:46:30 Sistema A habilitação do item 0158 foi revertida.

17/08/2021 - 09:46:30 Sistema Motivo: Preço Inexequível. 8.2.1. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou
unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de
mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha
estabelecido limites mínimos.

17/08/2021 - 09:47:10 Sistema A habilitação do item 0159 foi revertida.

17/08/2021 - 09:47:10 Sistema Motivo: Preço Inexequível. 8.2.1. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou
unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de
mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha
estabelecido limites mínimos.

17/08/2021 - 09:47:36 Sistema A habilitação do item 0160 foi revertida.

17/08/2021 - 09:47:36 Sistema Motivo: Preço Inexequível. 8.2.1. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou
unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de
mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha
estabelecido limites mínimos.

17/08/2021 - 09:48:03 Sistema A habilitação do item 0161 foi revertida.

17/08/2021 - 09:48:03 Sistema Motivo: Preço Inexequível. 8.2.1. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou
unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de
mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha
estabelecido limites mínimos.

17/08/2021 - 09:48:18 Sistema A habilitação do item 0162 foi revertida.

17/08/2021 - 09:48:18 Sistema Motivo: Preço Inexequível. 8.2.1. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou
unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de
mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha
estabelecido limites mínimos.

17/08/2021 - 09:48:29 Sistema A habilitação do item 0163 foi revertida.

17/08/2021 - 09:48:29 Sistema Motivo: Preço Inexequível. 8.2.1. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou
unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de
mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha
estabelecido limites mínimos.

17/08/2021 - 09:48:41 Sistema A habilitação do item 0164 foi revertida.

17/08/2021 - 09:48:41 Sistema Motivo: Preço Inexequível. 8.2.1. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou
unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de
mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha
estabelecido limites mínimos.

17/08/2021 - 09:50:54 Sistema O fornecedor GIVANILDO R SOUSA foi inabilitado no processo.

17/08/2021 - 09:50:54 Sistema Motivo: Preço Inexequível. 8.2.1. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou
unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de
mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha
estabelecido limites mínimos.

17/08/2021 - 09:50:54 Sistema O fornecedor GIVANILDO R SOUSA foi inabilitado para o item 0001 pelo pregoeiro.

17/08/2021 - 09:50:54 Sistema O item 0001 tem como novo arrematante BIOCLEAN SERVICOS E CONSTRUCAO EIRELI com valor
unitário de R$ 64,00.

17/08/2021 - 09:50:54 Sistema O fornecedor GIVANILDO R SOUSA foi inabilitado para o item 0002 pelo pregoeiro.

17/08/2021 - 09:50:54 Sistema O item 0002 tem como novo arrematante BIOCLEAN SERVICOS E CONSTRUCAO EIRELI com valor
unitário de R$ 65,00.

17/08/2021 - 09:50:54 Sistema O fornecedor GIVANILDO R SOUSA foi inabilitado para o item 0003 pelo pregoeiro.

17/08/2021 - 09:50:54 Sistema O item 0003 tem como novo arrematante BIOCLEAN SERVICOS E CONSTRUCAO EIRELI com valor
unitário de R$ 71,00.

17/08/2021 - 09:50:54 Sistema O fornecedor GIVANILDO R SOUSA foi inabilitado para o item 0004 pelo pregoeiro.

17/08/2021 - 09:50:54 Sistema O item 0004 tem como novo arrematante M C LEOTTI EIRELI com valor unitário de R$ 371,00.
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17/08/2021 - 09:50:54 Sistema O fornecedor GIVANILDO R SOUSA foi inabilitado para o item 0005 pelo pregoeiro.

17/08/2021 - 09:50:54 Sistema O item 0005 tem como novo arrematante M C LEOTTI EIRELI com valor unitário de R$ 107,00.

17/08/2021 - 09:50:54 Sistema O fornecedor GIVANILDO R SOUSA foi inabilitado para o item 0006 pelo pregoeiro.

17/08/2021 - 09:50:54 Sistema O item 0006 tem como novo arrematante M C LEOTTI EIRELI com valor unitário de R$ 91,00.

17/08/2021 - 09:50:54 Sistema O fornecedor GIVANILDO R SOUSA foi inabilitado para o item 0007 pelo pregoeiro.

17/08/2021 - 09:50:54 Sistema O item 0007 tem como novo arrematante M C LEOTTI EIRELI com valor unitário de R$ 79,00.

17/08/2021 - 09:50:54 Sistema O fornecedor GIVANILDO R SOUSA foi inabilitado para o item 0008 pelo pregoeiro.

17/08/2021 - 09:50:54 Sistema O item 0008 tem como novo arrematante BIOCLEAN SERVICOS E CONSTRUCAO EIRELI com valor
unitário de R$ 68,00.

17/08/2021 - 09:50:54 Sistema O fornecedor GIVANILDO R SOUSA foi inabilitado para o item 0009 pelo pregoeiro.

17/08/2021 - 09:50:54 Sistema O item 0009 tem como novo arrematante M C LEOTTI EIRELI com valor unitário de R$ 172,00.

17/08/2021 - 09:50:54 Sistema O fornecedor GIVANILDO R SOUSA foi inabilitado para o item 0010 pelo pregoeiro.

17/08/2021 - 09:50:54 Sistema O item 0010 tem como novo arrematante M C LEOTTI EIRELI com valor unitário de R$ 177,00.

17/08/2021 - 09:50:54 Sistema O fornecedor GIVANILDO R SOUSA foi inabilitado para o item 0011 pelo pregoeiro.

17/08/2021 - 09:50:54 Sistema O item 0011 tem como novo arrematante BIOCLEAN SERVICOS E CONSTRUCAO EIRELI com valor
unitário de R$ 150,00.

17/08/2021 - 09:50:54 Sistema O fornecedor GIVANILDO R SOUSA foi inabilitado para o item 0012 pelo pregoeiro.

17/08/2021 - 09:50:54 Sistema O item 0012 tem como novo arrematante BIOCLEAN SERVICOS E CONSTRUCAO EIRELI com valor
unitário de R$ 150,00.

17/08/2021 - 09:50:54 Sistema O fornecedor GIVANILDO R SOUSA foi inabilitado para o item 0021 pelo pregoeiro.

17/08/2021 - 09:50:54 Sistema O item 0021 tem como novo arrematante BIOCLEAN SERVICOS E CONSTRUCAO EIRELI com valor
unitário de R$ 29,00.

17/08/2021 - 09:50:54 Sistema O fornecedor GIVANILDO R SOUSA foi inabilitado para o item 0022 pelo pregoeiro.

17/08/2021 - 09:50:54 Sistema O item 0022 tem como novo arrematante BIOCLEAN SERVICOS E CONSTRUCAO EIRELI com valor
unitário de R$ 14,00.

17/08/2021 - 09:50:54 Sistema O fornecedor GIVANILDO R SOUSA foi inabilitado para o item 0023 pelo pregoeiro.

17/08/2021 - 09:50:54 Sistema O item 0023 tem como novo arrematante BIOCLEAN SERVICOS E CONSTRUCAO EIRELI com valor
unitário de R$ 89,00.

17/08/2021 - 09:50:54 Sistema O fornecedor GIVANILDO R SOUSA foi inabilitado para o item 0024 pelo pregoeiro.

17/08/2021 - 09:50:54 Sistema O item 0024 tem como novo arrematante BIOCLEAN SERVICOS E CONSTRUCAO EIRELI com valor
unitário de R$ 129,00.

17/08/2021 - 09:50:54 Sistema O fornecedor GIVANILDO R SOUSA foi inabilitado para o item 0025 pelo pregoeiro.

17/08/2021 - 09:50:54 Sistema O item 0025 tem como novo arrematante BIOCLEAN SERVICOS E CONSTRUCAO EIRELI com valor
unitário de R$ 149,00.

17/08/2021 - 09:50:54 Sistema O fornecedor GIVANILDO R SOUSA foi inabilitado para o item 0026 pelo pregoeiro.

17/08/2021 - 09:50:54 Sistema O item 0026 tem como novo arrematante BIOCLEAN SERVICOS E CONSTRUCAO EIRELI com valor
unitário de R$ 235,00.

17/08/2021 - 09:50:54 Sistema O fornecedor GIVANILDO R SOUSA foi inabilitado para o item 0027 pelo pregoeiro.

17/08/2021 - 09:50:54 Sistema O item 0027 tem como novo arrematante BIOCLEAN SERVICOS E CONSTRUCAO EIRELI com valor
unitário de R$ 235,00.

17/08/2021 - 09:50:54 Sistema O fornecedor GIVANILDO R SOUSA foi inabilitado para o item 0028 pelo pregoeiro.

17/08/2021 - 09:50:54 Sistema O item 0028 tem como novo arrematante BIOCLEAN SERVICOS E CONSTRUCAO EIRELI com valor
unitário de R$ 430,00.

17/08/2021 - 09:50:54 Sistema O fornecedor GIVANILDO R SOUSA foi inabilitado para o item 0029 pelo pregoeiro.

17/08/2021 - 09:50:54 Sistema O item 0029 tem como novo arrematante BIOCLEAN SERVICOS E CONSTRUCAO EIRELI com valor
unitário de R$ 430,00.

17/08/2021 - 09:50:54 Sistema O fornecedor GIVANILDO R SOUSA foi inabilitado para o item 0030 pelo pregoeiro.

17/08/2021 - 09:50:54 Sistema O item 0030 tem como novo arrematante BIOCLEAN SERVICOS E CONSTRUCAO EIRELI com valor
unitário de R$ 70,00.

17/08/2021 - 09:50:54 Sistema O fornecedor GIVANILDO R SOUSA foi inabilitado para o item 0031 pelo pregoeiro.

17/08/2021 - 09:50:54 Sistema O item 0031 tem como novo arrematante BIOCLEAN SERVICOS E CONSTRUCAO EIRELI com valor
unitário de R$ 44,00.

17/08/2021 - 09:50:54 Sistema O fornecedor GIVANILDO R SOUSA foi inabilitado para o item 0032 pelo pregoeiro.

17/08/2021 - 09:50:54 Sistema O item 0032 tem como novo arrematante BIOCLEAN SERVICOS E CONSTRUCAO EIRELI com valor
unitário de R$ 49,00.

17/08/2021 - 09:50:54 Sistema O fornecedor GIVANILDO R SOUSA foi inabilitado para o item 0033 pelo pregoeiro.

17/08/2021 - 09:50:54 Sistema O item 0033 tem como novo arrematante BIOCLEAN SERVICOS E CONSTRUCAO EIRELI com valor
unitário de R$ 64,00.

17/08/2021 - 09:50:54 Sistema O fornecedor GIVANILDO R SOUSA foi inabilitado para o item 0034 pelo pregoeiro.

17/08/2021 - 09:50:54 Sistema O item 0034 tem como novo arrematante BIOCLEAN SERVICOS E CONSTRUCAO EIRELI com valor
unitário de R$ 69,00.

17/08/2021 - 09:50:54 Sistema O fornecedor GIVANILDO R SOUSA foi inabilitado para o item 0035 pelo pregoeiro.

17/08/2021 - 09:50:54 Sistema O item 0035 tem como novo arrematante BIOCLEAN SERVICOS E CONSTRUCAO EIRELI com valor
unitário de R$ 69,00.

17/08/2021 - 09:50:54 Sistema O fornecedor GIVANILDO R SOUSA foi inabilitado para o item 0036 pelo pregoeiro.
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17/08/2021 - 09:50:54 Sistema O item 0036 tem como novo arrematante BIOCLEAN SERVICOS E CONSTRUCAO EIRELI com valor
unitário de R$ 59,00.

17/08/2021 - 09:50:54 Sistema O fornecedor GIVANILDO R SOUSA foi inabilitado para o item 0037 pelo pregoeiro.

17/08/2021 - 09:50:54 Sistema O item 0037 tem como novo arrematante BIOCLEAN SERVICOS E CONSTRUCAO EIRELI com valor
unitário de R$ 64,00.

17/08/2021 - 09:50:54 Sistema O fornecedor GIVANILDO R SOUSA foi inabilitado para o item 0038 pelo pregoeiro.

17/08/2021 - 09:50:54 Sistema O item 0038 tem como novo arrematante BIOCLEAN SERVICOS E CONSTRUCAO EIRELI com valor
unitário de R$ 69,00.

17/08/2021 - 09:50:54 Sistema O fornecedor GIVANILDO R SOUSA foi inabilitado para o item 0039 pelo pregoeiro.

17/08/2021 - 09:50:54 Sistema O item 0039 tem como novo arrematante BIOCLEAN SERVICOS E CONSTRUCAO EIRELI com valor
unitário de R$ 70,00.

17/08/2021 - 09:50:54 Sistema O fornecedor GIVANILDO R SOUSA foi inabilitado para o item 0040 pelo pregoeiro.

17/08/2021 - 09:50:54 Sistema O item 0040 tem como novo arrematante BIOCLEAN SERVICOS E CONSTRUCAO EIRELI com valor
unitário de R$ 90,00.

17/08/2021 - 09:50:54 Sistema O fornecedor GIVANILDO R SOUSA foi inabilitado para o item 0041 pelo pregoeiro.

17/08/2021 - 09:50:54 Sistema O item 0041 tem como novo arrematante BIOCLEAN SERVICOS E CONSTRUCAO EIRELI com valor
unitário de R$ 91,00.

17/08/2021 - 09:50:54 Sistema O fornecedor GIVANILDO R SOUSA foi inabilitado para o item 0042 pelo pregoeiro.

17/08/2021 - 09:50:54 Sistema O item 0042 tem como novo arrematante BIOCLEAN SERVICOS E CONSTRUCAO EIRELI com valor
unitário de R$ 92,00.

17/08/2021 - 09:50:54 Sistema O fornecedor GIVANILDO R SOUSA foi inabilitado para o item 0043 pelo pregoeiro.

17/08/2021 - 09:50:54 Sistema O item 0043 tem como novo arrematante BIOCLEAN SERVICOS E CONSTRUCAO EIRELI com valor
unitário de R$ 94,00.

17/08/2021 - 09:50:54 Sistema O fornecedor GIVANILDO R SOUSA foi inabilitado para o item 0044 pelo pregoeiro.

17/08/2021 - 09:50:54 Sistema O item 0044 tem como novo arrematante BIOCLEAN SERVICOS E CONSTRUCAO EIRELI com valor
unitário de R$ 64,00.

17/08/2021 - 09:50:54 Sistema O fornecedor GIVANILDO R SOUSA foi inabilitado para o item 0045 pelo pregoeiro.

17/08/2021 - 09:50:54 Sistema O item 0045 tem como novo arrematante BIOCLEAN SERVICOS E CONSTRUCAO EIRELI com valor
unitário de R$ 74,00.

17/08/2021 - 09:50:54 Sistema O fornecedor GIVANILDO R SOUSA foi inabilitado para o item 0046 pelo pregoeiro.

17/08/2021 - 09:50:54 Sistema O item 0046 tem como novo arrematante BIOCLEAN SERVICOS E CONSTRUCAO EIRELI com valor
unitário de R$ 115,00.

17/08/2021 - 09:50:54 Sistema O fornecedor GIVANILDO R SOUSA foi inabilitado para o item 0047 pelo pregoeiro.

17/08/2021 - 09:50:54 Sistema O item 0047 tem como novo arrematante BIOCLEAN SERVICOS E CONSTRUCAO EIRELI com valor
unitário de R$ 120,00.

17/08/2021 - 09:50:54 Sistema O fornecedor GIVANILDO R SOUSA foi inabilitado para o item 0048 pelo pregoeiro.

17/08/2021 - 09:50:54 Sistema O item 0048 tem como novo arrematante BIOCLEAN SERVICOS E CONSTRUCAO EIRELI com valor
unitário de R$ 120,00.

17/08/2021 - 09:50:54 Sistema O fornecedor GIVANILDO R SOUSA foi inabilitado para o item 0049 pelo pregoeiro.

17/08/2021 - 09:50:54 Sistema O item 0049 tem como novo arrematante BIOCLEAN SERVICOS E CONSTRUCAO EIRELI com valor
unitário de R$ 120,00.

17/08/2021 - 09:50:54 Sistema O fornecedor GIVANILDO R SOUSA foi inabilitado para o item 0050 pelo pregoeiro.

17/08/2021 - 09:50:54 Sistema O item 0050 tem como novo arrematante BIOCLEAN SERVICOS E CONSTRUCAO EIRELI com valor
unitário de R$ 120,00.

17/08/2021 - 09:50:54 Sistema O fornecedor GIVANILDO R SOUSA foi inabilitado para o item 0051 pelo pregoeiro.

17/08/2021 - 09:50:54 Sistema O item 0051 tem como novo arrematante BIOCLEAN SERVICOS E CONSTRUCAO EIRELI com valor
unitário de R$ 24,00.

17/08/2021 - 09:50:54 Sistema O fornecedor GIVANILDO R SOUSA foi inabilitado para o item 0053 pelo pregoeiro.

17/08/2021 - 09:50:54 Sistema O item 0053 tem como novo arrematante BIOCLEAN SERVICOS E CONSTRUCAO EIRELI com valor
unitário de R$ 34,00.

17/08/2021 - 09:50:54 Sistema O fornecedor GIVANILDO R SOUSA foi inabilitado para o item 0054 pelo pregoeiro.

17/08/2021 - 09:50:54 Sistema O item 0054 tem como novo arrematante BIOCLEAN SERVICOS E CONSTRUCAO EIRELI com valor
unitário de R$ 29,00.

17/08/2021 - 09:50:54 Sistema O fornecedor GIVANILDO R SOUSA foi inabilitado para o item 0055 pelo pregoeiro.

17/08/2021 - 09:50:54 Sistema O item 0055 tem como novo arrematante BIOCLEAN SERVICOS E CONSTRUCAO EIRELI com valor
unitário de R$ 29,00.

17/08/2021 - 09:50:54 Sistema O fornecedor GIVANILDO R SOUSA foi inabilitado para o item 0056 pelo pregoeiro.

17/08/2021 - 09:50:54 Sistema O item 0056 tem como novo arrematante BIOCLEAN SERVICOS E CONSTRUCAO EIRELI com valor
unitário de R$ 38,00.

17/08/2021 - 09:50:54 Sistema O fornecedor GIVANILDO R SOUSA foi inabilitado para o item 0057 pelo pregoeiro.

17/08/2021 - 09:50:54 Sistema O item 0057 tem como novo arrematante BIOCLEAN SERVICOS E CONSTRUCAO EIRELI com valor
unitário de R$ 44,00.

17/08/2021 - 09:50:54 Sistema O fornecedor GIVANILDO R SOUSA foi inabilitado para o item 0058 pelo pregoeiro.

17/08/2021 - 09:50:54 Sistema O item 0058 tem como novo arrematante BIOCLEAN SERVICOS E CONSTRUCAO EIRELI com valor
unitário de R$ 129,00.

17/08/2021 - 09:50:54 Sistema O fornecedor GIVANILDO R SOUSA foi inabilitado para o item 0059 pelo pregoeiro.
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17/08/2021 - 09:50:54 Sistema O item 0059 tem como novo arrematante BIOCLEAN SERVICOS E CONSTRUCAO EIRELI com valor
unitário de R$ 154,00.

17/08/2021 - 09:50:54 Sistema O fornecedor GIVANILDO R SOUSA foi inabilitado para o item 0060 pelo pregoeiro.

17/08/2021 - 09:50:54 Sistema O item 0060 tem como novo arrematante BIOCLEAN SERVICOS E CONSTRUCAO EIRELI com valor
unitário de R$ 133,00.

17/08/2021 - 09:50:54 Sistema O fornecedor GIVANILDO R SOUSA foi inabilitado para o item 0061 pelo pregoeiro.

17/08/2021 - 09:50:54 Sistema O item 0061 tem como novo arrematante M C LEOTTI EIRELI com valor unitário de R$ 196,00.

17/08/2021 - 09:50:54 Sistema O fornecedor GIVANILDO R SOUSA foi inabilitado para o item 0062 pelo pregoeiro.

17/08/2021 - 09:50:54 Sistema O item 0062 tem como novo arrematante M C LEOTTI EIRELI com valor unitário de R$ 207,00.

17/08/2021 - 09:50:54 Sistema O fornecedor GIVANILDO R SOUSA foi inabilitado para o item 0063 pelo pregoeiro.

17/08/2021 - 09:50:54 Sistema O item 0063 tem como novo arrematante M C LEOTTI EIRELI com valor unitário de R$ 207,00.

17/08/2021 - 09:50:54 Sistema O fornecedor GIVANILDO R SOUSA foi inabilitado para o item 0064 pelo pregoeiro.

17/08/2021 - 09:50:54 Sistema O item 0064 tem como novo arrematante M C LEOTTI EIRELI com valor unitário de R$ 207,00.

17/08/2021 - 09:50:54 Sistema O fornecedor GIVANILDO R SOUSA foi inabilitado para o item 0065 pelo pregoeiro.

17/08/2021 - 09:50:54 Sistema O item 0065 tem como novo arrematante BIOCLEAN SERVICOS E CONSTRUCAO EIRELI com valor
unitário de R$ 55,00.

17/08/2021 - 09:50:54 Sistema O fornecedor GIVANILDO R SOUSA foi inabilitado para o item 0066 pelo pregoeiro.

17/08/2021 - 09:50:54 Sistema O item 0066 tem como novo arrematante M C LEOTTI EIRELI com valor unitário de R$ 91,00.

17/08/2021 - 09:50:54 Sistema O fornecedor GIVANILDO R SOUSA foi inabilitado para o item 0067 pelo pregoeiro.

17/08/2021 - 09:50:54 Sistema O item 0067 tem como novo arrematante BIOCLEAN SERVICOS E CONSTRUCAO EIRELI com valor
unitário de R$ 100,00.

17/08/2021 - 09:50:54 Sistema O fornecedor GIVANILDO R SOUSA foi inabilitado para o item 0068 pelo pregoeiro.

17/08/2021 - 09:50:54 Sistema O item 0068 tem como novo arrematante M C LEOTTI EIRELI com valor unitário de R$ 126,00.

17/08/2021 - 09:50:54 Sistema O fornecedor GIVANILDO R SOUSA foi inabilitado para o item 0069 pelo pregoeiro.

17/08/2021 - 09:50:54 Sistema O item 0069 tem como novo arrematante M C LEOTTI EIRELI com valor unitário de R$ 114,00.

17/08/2021 - 09:50:54 Sistema O fornecedor GIVANILDO R SOUSA foi inabilitado para o item 0070 pelo pregoeiro.

17/08/2021 - 09:50:54 Sistema O item 0070 tem como novo arrematante BIOCLEAN SERVICOS E CONSTRUCAO EIRELI com valor
unitário de R$ 120,00.

17/08/2021 - 09:50:54 Sistema O fornecedor GIVANILDO R SOUSA foi inabilitado para o item 0071 pelo pregoeiro.

17/08/2021 - 09:50:54 Sistema O item 0071 tem como novo arrematante BIOCLEAN SERVICOS E CONSTRUCAO EIRELI com valor
unitário de R$ 149,00.

17/08/2021 - 09:50:54 Sistema O fornecedor GIVANILDO R SOUSA foi inabilitado para o item 0072 pelo pregoeiro.

17/08/2021 - 09:50:54 Sistema O item 0072 tem como novo arrematante BIOCLEAN SERVICOS E CONSTRUCAO EIRELI com valor
unitário de R$ 75,00.

17/08/2021 - 09:50:54 Sistema O fornecedor GIVANILDO R SOUSA foi inabilitado para o item 0073 pelo pregoeiro.

17/08/2021 - 09:50:54 Sistema O item 0073 tem como novo arrematante BIOCLEAN SERVICOS E CONSTRUCAO EIRELI com valor
unitário de R$ 59,00.

17/08/2021 - 09:50:54 Sistema O fornecedor GIVANILDO R SOUSA foi inabilitado para o item 0074 pelo pregoeiro.

17/08/2021 - 09:50:54 Sistema O item 0074 tem como novo arrematante BIOCLEAN SERVICOS E CONSTRUCAO EIRELI com valor
unitário de R$ 107,00.

17/08/2021 - 09:50:54 Sistema O fornecedor GIVANILDO R SOUSA foi inabilitado para o item 0075 pelo pregoeiro.

17/08/2021 - 09:50:54 Sistema O item 0075 tem como novo arrematante BIOCLEAN SERVICOS E CONSTRUCAO EIRELI com valor
unitário de R$ 107,00.

17/08/2021 - 09:50:54 Sistema O fornecedor GIVANILDO R SOUSA foi inabilitado para o item 0076 pelo pregoeiro.

17/08/2021 - 09:50:54 Sistema O item 0076 tem como novo arrematante BIOCLEAN SERVICOS E CONSTRUCAO EIRELI com valor
unitário de R$ 60,00.

17/08/2021 - 09:50:54 Sistema O fornecedor GIVANILDO R SOUSA foi inabilitado para o item 0077 pelo pregoeiro.

17/08/2021 - 09:50:54 Sistema O item 0077 tem como novo arrematante BIOCLEAN SERVICOS E CONSTRUCAO EIRELI com valor
unitário de R$ 37,00.

17/08/2021 - 09:50:54 Sistema O fornecedor GIVANILDO R SOUSA foi inabilitado para o item 0078 pelo pregoeiro.

17/08/2021 - 09:50:54 Sistema O item 0078 tem como novo arrematante BIOCLEAN SERVICOS E CONSTRUCAO EIRELI com valor
unitário de R$ 137,00.

17/08/2021 - 09:50:54 Sistema O fornecedor GIVANILDO R SOUSA foi inabilitado para o item 0079 pelo pregoeiro.

17/08/2021 - 09:50:54 Sistema O item 0079 tem como novo arrematante BIOCLEAN SERVICOS E CONSTRUCAO EIRELI com valor
unitário de R$ 95,00.

17/08/2021 - 09:50:54 Sistema O fornecedor GIVANILDO R SOUSA foi inabilitado para o item 0080 pelo pregoeiro.

17/08/2021 - 09:50:54 Sistema O item 0080 tem como novo arrematante BIOCLEAN SERVICOS E CONSTRUCAO EIRELI com valor
unitário de R$ 112,00.

17/08/2021 - 09:50:54 Sistema O fornecedor GIVANILDO R SOUSA foi inabilitado para o item 0081 pelo pregoeiro.

17/08/2021 - 09:50:54 Sistema O item 0081 tem como novo arrematante BIOCLEAN SERVICOS E CONSTRUCAO EIRELI com valor
unitário de R$ 99,00.

17/08/2021 - 09:50:54 Sistema O fornecedor GIVANILDO R SOUSA foi inabilitado para o item 0082 pelo pregoeiro.

17/08/2021 - 09:50:54 Sistema O item 0082 tem como novo arrematante BIOCLEAN SERVICOS E CONSTRUCAO EIRELI com valor
unitário de R$ 178,00.

17/08/2021 - 09:50:54 Sistema O fornecedor GIVANILDO R SOUSA foi inabilitado para o item 0083 pelo pregoeiro.
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17/08/2021 - 09:50:54 Sistema O item 0083 tem como novo arrematante BIOCLEAN SERVICOS E CONSTRUCAO EIRELI com valor
unitário de R$ 205,00.

17/08/2021 - 09:50:54 Sistema O fornecedor GIVANILDO R SOUSA foi inabilitado para o item 0084 pelo pregoeiro.

17/08/2021 - 09:50:54 Sistema O item 0084 tem como novo arrematante BIOCLEAN SERVICOS E CONSTRUCAO EIRELI com valor
unitário de R$ 330,00.

17/08/2021 - 09:50:54 Sistema O fornecedor GIVANILDO R SOUSA foi inabilitado para o item 0086 pelo pregoeiro.

17/08/2021 - 09:50:54 Sistema O item 0086 tem como novo arrematante BIOCLEAN SERVICOS E CONSTRUCAO EIRELI com valor
unitário de R$ 95,00.

17/08/2021 - 09:50:54 Sistema O fornecedor GIVANILDO R SOUSA foi inabilitado para o item 0087 pelo pregoeiro.

17/08/2021 - 09:50:54 Sistema O item 0087 tem como novo arrematante BIOCLEAN SERVICOS E CONSTRUCAO EIRELI com valor
unitário de R$ 95,00.

17/08/2021 - 09:50:54 Sistema O fornecedor GIVANILDO R SOUSA foi inabilitado para o item 0088 pelo pregoeiro.

17/08/2021 - 09:50:54 Sistema O item 0088 tem como novo arrematante BIOCLEAN SERVICOS E CONSTRUCAO EIRELI com valor
unitário de R$ 95,00.

17/08/2021 - 09:50:54 Sistema O fornecedor GIVANILDO R SOUSA foi inabilitado para o item 0089 pelo pregoeiro.

17/08/2021 - 09:50:54 Sistema O item 0089 tem como novo arrematante BIOCLEAN SERVICOS E CONSTRUCAO EIRELI com valor
unitário de R$ 95,00.

17/08/2021 - 09:50:54 Sistema O fornecedor GIVANILDO R SOUSA foi inabilitado para o item 0090 pelo pregoeiro.

17/08/2021 - 09:50:54 Sistema O item 0090 tem como novo arrematante BIOCLEAN SERVICOS E CONSTRUCAO EIRELI com valor
unitário de R$ 48,00.

17/08/2021 - 09:50:54 Sistema O fornecedor GIVANILDO R SOUSA foi inabilitado para o item 0091 pelo pregoeiro.

17/08/2021 - 09:50:54 Sistema O item 0091 tem como novo arrematante BIOCLEAN SERVICOS E CONSTRUCAO EIRELI com valor
unitário de R$ 45,00.

17/08/2021 - 09:50:54 Sistema O fornecedor GIVANILDO R SOUSA foi inabilitado para o item 0092 pelo pregoeiro.

17/08/2021 - 09:50:54 Sistema O item 0092 tem como novo arrematante BIOCLEAN SERVICOS E CONSTRUCAO EIRELI com valor
unitário de R$ 45,00.

17/08/2021 - 09:50:54 Sistema O fornecedor GIVANILDO R SOUSA foi inabilitado para o item 0093 pelo pregoeiro.

17/08/2021 - 09:50:54 Sistema O item 0093 tem como novo arrematante BIOCLEAN SERVICOS E CONSTRUCAO EIRELI com valor
unitário de R$ 28,00.

17/08/2021 - 09:50:54 Sistema O fornecedor GIVANILDO R SOUSA foi inabilitado para o item 0094 pelo pregoeiro.

17/08/2021 - 09:50:54 Sistema O item 0094 tem como novo arrematante BIOCLEAN SERVICOS E CONSTRUCAO EIRELI com valor
unitário de R$ 28,00.

17/08/2021 - 09:50:54 Sistema O fornecedor GIVANILDO R SOUSA foi inabilitado para o item 0095 pelo pregoeiro.

17/08/2021 - 09:50:54 Sistema O item 0095 tem como novo arrematante BIOCLEAN SERVICOS E CONSTRUCAO EIRELI com valor
unitário de R$ 28,00.

17/08/2021 - 09:50:54 Sistema O fornecedor GIVANILDO R SOUSA foi inabilitado para o item 0096 pelo pregoeiro.

17/08/2021 - 09:50:54 Sistema O item 0096 tem como novo arrematante BIOCLEAN SERVICOS E CONSTRUCAO EIRELI com valor
unitário de R$ 66,00.

17/08/2021 - 09:50:54 Sistema O fornecedor GIVANILDO R SOUSA foi inabilitado para o item 0097 pelo pregoeiro.

17/08/2021 - 09:50:54 Sistema O item 0097 tem como novo arrematante BIOCLEAN SERVICOS E CONSTRUCAO EIRELI com valor
unitário de R$ 66,00.

17/08/2021 - 09:50:54 Sistema O fornecedor GIVANILDO R SOUSA foi inabilitado para o item 0098 pelo pregoeiro.

17/08/2021 - 09:50:54 Sistema O item 0098 tem como novo arrematante BIOCLEAN SERVICOS E CONSTRUCAO EIRELI com valor
unitário de R$ 66,00.

17/08/2021 - 09:50:54 Sistema O fornecedor GIVANILDO R SOUSA foi inabilitado para o item 0099 pelo pregoeiro.

17/08/2021 - 09:50:54 Sistema O item 0099 tem como novo arrematante BIOCLEAN SERVICOS E CONSTRUCAO EIRELI com valor
unitário de R$ 66,00.

17/08/2021 - 09:50:54 Sistema O fornecedor GIVANILDO R SOUSA foi inabilitado para o item 0100 pelo pregoeiro.

17/08/2021 - 09:50:54 Sistema O item 0100 tem como novo arrematante BIOCLEAN SERVICOS E CONSTRUCAO EIRELI com valor
unitário de R$ 64,00.

17/08/2021 - 09:50:54 Sistema O fornecedor GIVANILDO R SOUSA foi inabilitado para o item 0101 pelo pregoeiro.

17/08/2021 - 09:50:54 Sistema O item 0101 tem como novo arrematante BIOCLEAN SERVICOS E CONSTRUCAO EIRELI com valor
unitário de R$ 93,00.

17/08/2021 - 09:50:54 Sistema O fornecedor GIVANILDO R SOUSA foi inabilitado para o item 0102 pelo pregoeiro.

17/08/2021 - 09:50:54 Sistema O item 0102 tem como novo arrematante BIOCLEAN SERVICOS E CONSTRUCAO EIRELI com valor
unitário de R$ 93,00.

17/08/2021 - 09:50:54 Sistema O fornecedor GIVANILDO R SOUSA foi inabilitado para o item 0103 pelo pregoeiro.

17/08/2021 - 09:50:54 Sistema O item 0103 tem como novo arrematante BIOCLEAN SERVICOS E CONSTRUCAO EIRELI com valor
unitário de R$ 93,00.

17/08/2021 - 09:50:54 Sistema O fornecedor GIVANILDO R SOUSA foi inabilitado para o item 0104 pelo pregoeiro.

17/08/2021 - 09:50:54 Sistema O item 0104 tem como novo arrematante BIOCLEAN SERVICOS E CONSTRUCAO EIRELI com valor
unitário de R$ 93,00.

17/08/2021 - 09:50:54 Sistema O fornecedor GIVANILDO R SOUSA foi inabilitado para o item 0105 pelo pregoeiro.

17/08/2021 - 09:50:54 Sistema O item 0105 tem como novo arrematante BIOCLEAN SERVICOS E CONSTRUCAO EIRELI com valor
unitário de R$ 25,00.

17/08/2021 - 09:50:54 Sistema O fornecedor GIVANILDO R SOUSA foi inabilitado para o item 0106 pelo pregoeiro.
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17/08/2021 - 09:50:54 Sistema O item 0106 tem como novo arrematante BIOCLEAN SERVICOS E CONSTRUCAO EIRELI com valor
unitário de R$ 25,00.

17/08/2021 - 09:50:54 Sistema O fornecedor GIVANILDO R SOUSA foi inabilitado para o item 0107 pelo pregoeiro.

17/08/2021 - 09:50:54 Sistema O item 0107 tem como novo arrematante BIOCLEAN SERVICOS E CONSTRUCAO EIRELI com valor
unitário de R$ 38,00.

17/08/2021 - 09:50:54 Sistema O fornecedor GIVANILDO R SOUSA foi inabilitado para o item 0108 pelo pregoeiro.

17/08/2021 - 09:50:54 Sistema O item 0108 tem como novo arrematante BIOCLEAN SERVICOS E CONSTRUCAO EIRELI com valor
unitário de R$ 38,00.

17/08/2021 - 09:50:54 Sistema O fornecedor GIVANILDO R SOUSA foi inabilitado para o item 0109 pelo pregoeiro.

17/08/2021 - 09:50:54 Sistema O item 0109 tem como novo arrematante BIOCLEAN SERVICOS E CONSTRUCAO EIRELI com valor
unitário de R$ 38,00.

17/08/2021 - 09:50:54 Sistema O fornecedor GIVANILDO R SOUSA foi inabilitado para o item 0110 pelo pregoeiro.

17/08/2021 - 09:50:54 Sistema O item 0110 tem como novo arrematante BIOCLEAN SERVICOS E CONSTRUCAO EIRELI com valor
unitário de R$ 45,00.

17/08/2021 - 09:50:54 Sistema O fornecedor GIVANILDO R SOUSA foi inabilitado para o item 0111 pelo pregoeiro.

17/08/2021 - 09:50:54 Sistema O item 0111 está empatado e será agendado o sorteio público pelo pregoeiro.

17/08/2021 - 09:50:54 Sistema O fornecedor GIVANILDO R SOUSA foi inabilitado para o item 0112 pelo pregoeiro.

17/08/2021 - 09:50:54 Sistema O item 0112 tem como novo arrematante BIOCLEAN SERVICOS E CONSTRUCAO EIRELI com valor
unitário de R$ 53,00.

17/08/2021 - 09:50:54 Sistema O fornecedor GIVANILDO R SOUSA foi inabilitado para o item 0113 pelo pregoeiro.

17/08/2021 - 09:50:54 Sistema O item 0113 está empatado e será agendado o sorteio público pelo pregoeiro.

17/08/2021 - 09:50:54 Sistema O fornecedor GIVANILDO R SOUSA foi inabilitado para o item 0114 pelo pregoeiro.

17/08/2021 - 09:50:54 Sistema O item 0114 está empatado e será agendado o sorteio público pelo pregoeiro.

17/08/2021 - 09:50:54 Sistema O fornecedor GIVANILDO R SOUSA foi inabilitado para o item 0115 pelo pregoeiro.

17/08/2021 - 09:50:54 Sistema O item 0115 tem como novo arrematante BIOCLEAN SERVICOS E CONSTRUCAO EIRELI com valor
unitário de R$ 53,00.

17/08/2021 - 09:50:54 Sistema O fornecedor GIVANILDO R SOUSA foi inabilitado para o item 0116 pelo pregoeiro.

17/08/2021 - 09:50:54 Sistema O item 0116 tem como novo arrematante BIOCLEAN SERVICOS E CONSTRUCAO EIRELI com valor
unitário de R$ 53,00.

17/08/2021 - 09:50:54 Sistema O fornecedor GIVANILDO R SOUSA foi inabilitado para o item 0117 pelo pregoeiro.

17/08/2021 - 09:50:54 Sistema O item 0117 tem como novo arrematante BIOCLEAN SERVICOS E CONSTRUCAO EIRELI com valor
unitário de R$ 84,00.

17/08/2021 - 09:50:54 Sistema O fornecedor GIVANILDO R SOUSA foi inabilitado para o item 0118 pelo pregoeiro.

17/08/2021 - 09:50:54 Sistema O item 0118 tem como novo arrematante BIOCLEAN SERVICOS E CONSTRUCAO EIRELI com valor
unitário de R$ 125,00.

17/08/2021 - 09:50:54 Sistema O fornecedor GIVANILDO R SOUSA foi inabilitado para o item 0119 pelo pregoeiro.

17/08/2021 - 09:50:54 Sistema O item 0119 tem como novo arrematante BIOCLEAN SERVICOS E CONSTRUCAO EIRELI com valor
unitário de R$ 77,00.

17/08/2021 - 09:50:54 Sistema O fornecedor GIVANILDO R SOUSA foi inabilitado para o item 0120 pelo pregoeiro.

17/08/2021 - 09:50:54 Sistema O item 0120 tem como novo arrematante BIOCLEAN SERVICOS E CONSTRUCAO EIRELI com valor
unitário de R$ 91,00.

17/08/2021 - 09:50:54 Sistema O fornecedor GIVANILDO R SOUSA foi inabilitado para o item 0121 pelo pregoeiro.

17/08/2021 - 09:50:54 Sistema O item 0121 tem como novo arrematante M C LEOTTI EIRELI com valor unitário de R$ 2.013,00.

17/08/2021 - 09:50:54 Sistema O fornecedor GIVANILDO R SOUSA foi inabilitado para o item 0122 pelo pregoeiro.

17/08/2021 - 09:50:54 Sistema O item 0122 tem como novo arrematante M C LEOTTI EIRELI com valor unitário de R$ 1.030,00.

17/08/2021 - 09:50:54 Sistema O fornecedor GIVANILDO R SOUSA foi inabilitado para o item 0123 pelo pregoeiro.

17/08/2021 - 09:50:54 Sistema O item 0123 tem como novo arrematante M C LEOTTI EIRELI com valor unitário de R$ 850,00.

17/08/2021 - 09:50:54 Sistema O fornecedor GIVANILDO R SOUSA foi inabilitado para o item 0124 pelo pregoeiro.

17/08/2021 - 09:50:54 Sistema O item 0124 tem como novo arrematante M C LEOTTI EIRELI com valor unitário de R$ 814,00.

17/08/2021 - 09:50:54 Sistema O fornecedor GIVANILDO R SOUSA foi inabilitado para o item 0125 pelo pregoeiro.

17/08/2021 - 09:50:54 Sistema O item 0125 tem como novo arrematante BIOCLEAN SERVICOS E CONSTRUCAO EIRELI com valor
unitário de R$ 510,00.

17/08/2021 - 09:50:54 Sistema O fornecedor GIVANILDO R SOUSA foi inabilitado para o item 0126 pelo pregoeiro.

17/08/2021 - 09:50:54 Sistema O item 0126 tem como novo arrematante BIOCLEAN SERVICOS E CONSTRUCAO EIRELI com valor
unitário de R$ 499,00.

17/08/2021 - 09:50:54 Sistema O fornecedor GIVANILDO R SOUSA foi inabilitado para o item 0127 pelo pregoeiro.

17/08/2021 - 09:50:54 Sistema O item 0127 tem como novo arrematante M C LEOTTI EIRELI com valor unitário de R$ 41,00.

17/08/2021 - 09:50:54 Sistema O fornecedor GIVANILDO R SOUSA foi inabilitado para o item 0128 pelo pregoeiro.

17/08/2021 - 09:50:54 Sistema O item 0128 tem como novo arrematante CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E SERVICOS LTDA com valor
unitário de R$ 59,67.

17/08/2021 - 09:50:54 Sistema O fornecedor GIVANILDO R SOUSA foi inabilitado para o item 0129 pelo pregoeiro.

17/08/2021 - 09:50:54 Sistema O item 0129 tem como novo arrematante M C LEOTTI EIRELI com valor unitário de R$ 144,00.

17/08/2021 - 09:50:54 Sistema O fornecedor GIVANILDO R SOUSA foi inabilitado para o item 0130 pelo pregoeiro.

17/08/2021 - 09:50:54 Sistema O item 0130 tem como novo arrematante M C LEOTTI EIRELI com valor unitário de R$ 25,00.
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17/08/2021 - 09:50:54 Sistema O fornecedor GIVANILDO R SOUSA foi inabilitado para o item 0131 pelo pregoeiro.

17/08/2021 - 09:50:54 Sistema O item 0131 tem como novo arrematante M C LEOTTI EIRELI com valor unitário de R$ 28,00.

17/08/2021 - 09:50:54 Sistema O fornecedor GIVANILDO R SOUSA foi inabilitado para o item 0132 pelo pregoeiro.

17/08/2021 - 09:50:54 Sistema O item 0132 tem como novo arrematante M C LEOTTI EIRELI com valor unitário de R$ 29,00.

17/08/2021 - 09:50:54 Sistema O fornecedor GIVANILDO R SOUSA foi inabilitado para o item 0133 pelo pregoeiro.

17/08/2021 - 09:50:54 Sistema O item 0133 tem como novo arrematante M C LEOTTI EIRELI com valor unitário de R$ 31,00.

17/08/2021 - 09:50:54 Sistema O fornecedor GIVANILDO R SOUSA foi inabilitado para o item 0134 pelo pregoeiro.

17/08/2021 - 09:50:54 Sistema O item 0134 tem como novo arrematante M C LEOTTI EIRELI com valor unitário de R$ 14,00.

17/08/2021 - 09:50:54 Sistema O fornecedor GIVANILDO R SOUSA foi inabilitado para o item 0135 pelo pregoeiro.

17/08/2021 - 09:50:54 Sistema O item 0135 tem como novo arrematante M C LEOTTI EIRELI com valor unitário de R$ 73,00.

17/08/2021 - 09:50:54 Sistema O fornecedor GIVANILDO R SOUSA foi inabilitado para o item 0136 pelo pregoeiro.

17/08/2021 - 09:50:54 Sistema O item 0136 tem como novo arrematante M C LEOTTI EIRELI com valor unitário de R$ 74,00.

17/08/2021 - 09:50:54 Sistema O fornecedor GIVANILDO R SOUSA foi inabilitado para o item 0137 pelo pregoeiro.

17/08/2021 - 09:50:54 Sistema O item 0137 tem como novo arrematante M C LEOTTI EIRELI com valor unitário de R$ 74,00.

17/08/2021 - 09:50:54 Sistema O fornecedor GIVANILDO R SOUSA foi inabilitado para o item 0138 pelo pregoeiro.

17/08/2021 - 09:50:54 Sistema O item 0138 tem como novo arrematante M C LEOTTI EIRELI com valor unitário de R$ 88,00.

17/08/2021 - 09:50:54 Sistema O fornecedor GIVANILDO R SOUSA foi inabilitado para o item 0139 pelo pregoeiro.

17/08/2021 - 09:50:54 Sistema O item 0139 tem como novo arrematante M C LEOTTI EIRELI com valor unitário de R$ 74,00.

17/08/2021 - 09:50:54 Sistema O fornecedor GIVANILDO R SOUSA foi inabilitado para o item 0140 pelo pregoeiro.

17/08/2021 - 09:50:54 Sistema O item 0140 tem como novo arrematante M C LEOTTI EIRELI com valor unitário de R$ 32,00.

17/08/2021 - 09:50:54 Sistema O fornecedor GIVANILDO R SOUSA foi inabilitado para o item 0141 pelo pregoeiro.

17/08/2021 - 09:50:54 Sistema O item 0141 tem como novo arrematante BIOCLEAN SERVICOS E CONSTRUCAO EIRELI com valor
unitário de R$ 31,00.

17/08/2021 - 09:50:54 Sistema O fornecedor GIVANILDO R SOUSA foi inabilitado para o item 0142 pelo pregoeiro.

17/08/2021 - 09:50:54 Sistema O item 0142 tem como novo arrematante BIOCLEAN SERVICOS E CONSTRUCAO EIRELI com valor
unitário de R$ 29,00.

17/08/2021 - 09:50:54 Sistema O fornecedor GIVANILDO R SOUSA foi inabilitado para o item 0143 pelo pregoeiro.

17/08/2021 - 09:50:54 Sistema O item 0143 tem como novo arrematante M C LEOTTI EIRELI com valor unitário de R$ 48,00.

17/08/2021 - 09:50:54 Sistema O fornecedor GIVANILDO R SOUSA foi inabilitado para o item 0144 pelo pregoeiro.

17/08/2021 - 09:50:54 Sistema O item 0144 tem como novo arrematante M C LEOTTI EIRELI com valor unitário de R$ 21,00.

17/08/2021 - 09:50:54 Sistema O fornecedor GIVANILDO R SOUSA foi inabilitado para o item 0145 pelo pregoeiro.

17/08/2021 - 09:50:54 Sistema O item 0145 tem como novo arrematante M C LEOTTI EIRELI com valor unitário de R$ 30,00.

17/08/2021 - 09:50:54 Sistema O fornecedor GIVANILDO R SOUSA foi inabilitado para o item 0146 pelo pregoeiro.

17/08/2021 - 09:50:54 Sistema O item 0146 tem como novo arrematante M C LEOTTI EIRELI com valor unitário de R$ 36,00.

17/08/2021 - 09:50:54 Sistema O fornecedor GIVANILDO R SOUSA foi inabilitado para o item 0147 pelo pregoeiro.

17/08/2021 - 09:50:54 Sistema O item 0147 tem como novo arrematante M C LEOTTI EIRELI com valor unitário de R$ 68,00.

17/08/2021 - 09:50:54 Sistema O fornecedor GIVANILDO R SOUSA foi inabilitado para o item 0148 pelo pregoeiro.

17/08/2021 - 09:50:54 Sistema O item 0148 tem como novo arrematante M C LEOTTI EIRELI com valor unitário de R$ 102,00.

17/08/2021 - 09:50:54 Sistema O fornecedor GIVANILDO R SOUSA foi inabilitado para o item 0149 pelo pregoeiro.

17/08/2021 - 09:50:54 Sistema O item 0149 tem como novo arrematante M C LEOTTI EIRELI com valor unitário de R$ 3,00.

17/08/2021 - 09:50:54 Sistema O fornecedor GIVANILDO R SOUSA foi inabilitado para o item 0150 pelo pregoeiro.

17/08/2021 - 09:50:54 Sistema O item 0150 tem como novo arrematante M C LEOTTI EIRELI com valor unitário de R$ 3,80.

17/08/2021 - 09:50:54 Sistema O fornecedor GIVANILDO R SOUSA foi inabilitado para o item 0151 pelo pregoeiro.

17/08/2021 - 09:50:54 Sistema O item 0151 tem como novo arrematante M C LEOTTI EIRELI com valor unitário de R$ 3,90.

17/08/2021 - 09:50:54 Sistema O fornecedor GIVANILDO R SOUSA foi inabilitado para o item 0152 pelo pregoeiro.

17/08/2021 - 09:50:54 Sistema O item 0152 tem como novo arrematante M C LEOTTI EIRELI com valor unitário de R$ 4,60.

17/08/2021 - 09:50:54 Sistema O fornecedor GIVANILDO R SOUSA foi inabilitado para o item 0153 pelo pregoeiro.

17/08/2021 - 09:50:54 Sistema O item 0153 tem como novo arrematante M C LEOTTI EIRELI com valor unitário de R$ 2,45.

17/08/2021 - 09:50:54 Sistema O fornecedor GIVANILDO R SOUSA foi inabilitado para o item 0154 pelo pregoeiro.

17/08/2021 - 09:50:54 Sistema O item 0154 tem como novo arrematante M C LEOTTI EIRELI com valor unitário de R$ 177,00.

17/08/2021 - 09:50:54 Sistema O fornecedor GIVANILDO R SOUSA foi inabilitado para o item 0155 pelo pregoeiro.

17/08/2021 - 09:50:54 Sistema O item 0155 tem como novo arrematante M C LEOTTI EIRELI com valor unitário de R$ 228,00.

17/08/2021 - 09:50:54 Sistema O fornecedor GIVANILDO R SOUSA foi inabilitado para o item 0156 pelo pregoeiro.

17/08/2021 - 09:50:54 Sistema O item 0156 tem como novo arrematante M C LEOTTI EIRELI com valor unitário de R$ 34,00.

17/08/2021 - 09:50:54 Sistema O fornecedor GIVANILDO R SOUSA foi inabilitado para o item 0157 pelo pregoeiro.

17/08/2021 - 09:50:54 Sistema O item 0157 tem como novo arrematante M C LEOTTI EIRELI com valor unitário de R$ 34,00.

17/08/2021 - 09:50:54 Sistema O fornecedor GIVANILDO R SOUSA foi inabilitado para o item 0158 pelo pregoeiro.

17/08/2021 - 09:50:54 Sistema O item 0158 tem como novo arrematante M C LEOTTI EIRELI com valor unitário de R$ 6,90.
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17/08/2021 - 09:50:54 Sistema O fornecedor GIVANILDO R SOUSA foi inabilitado para o item 0159 pelo pregoeiro.

17/08/2021 - 09:50:54 Sistema O item 0159 tem como novo arrematante M C LEOTTI EIRELI com valor unitário de R$ 9,70.

17/08/2021 - 09:50:54 Sistema O fornecedor GIVANILDO R SOUSA foi inabilitado para o item 0160 pelo pregoeiro.

17/08/2021 - 09:50:54 Sistema O item 0160 tem como novo arrematante M C LEOTTI EIRELI com valor unitário de R$ 9,70.

17/08/2021 - 09:50:54 Sistema O fornecedor GIVANILDO R SOUSA foi inabilitado para o item 0161 pelo pregoeiro.

17/08/2021 - 09:50:54 Sistema O item 0161 tem como novo arrematante CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E SERVICOS LTDA com valor
unitário de R$ 18,53.

17/08/2021 - 09:50:54 Sistema O fornecedor GIVANILDO R SOUSA foi inabilitado para o item 0162 pelo pregoeiro.

17/08/2021 - 09:50:54 Sistema O item 0162 tem como novo arrematante M C LEOTTI EIRELI com valor unitário de R$ 12,32.

17/08/2021 - 09:50:54 Sistema O fornecedor GIVANILDO R SOUSA foi inabilitado para o item 0163 pelo pregoeiro.

17/08/2021 - 09:50:54 Sistema O item 0163 tem como novo arrematante M C LEOTTI EIRELI com valor unitário de R$ 11,10.

17/08/2021 - 09:50:54 Sistema O fornecedor GIVANILDO R SOUSA foi inabilitado para o item 0164 pelo pregoeiro.

17/08/2021 - 09:50:54 Sistema O item 0164 tem como novo arrematante M C LEOTTI EIRELI com valor unitário de R$ 22,26.

17/08/2021 - 09:51:07 Sistema O fornecedor GIVANILDO R SOUSA foi inabilitado no processo.

17/08/2021 - 09:51:07 Sistema Motivo: Preço Inexequível. 8.2.1. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou
unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de
mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha
estabelecido limites mínimos.

17/08/2021 - 09:51:07 Sistema O fornecedor GIVANILDO R SOUSA foi inabilitado para o item 0111 pelo pregoeiro.

17/08/2021 - 09:51:07 Sistema O fornecedor GIVANILDO R SOUSA foi inabilitado para o item 0113 pelo pregoeiro.

17/08/2021 - 09:51:07 Sistema O fornecedor GIVANILDO R SOUSA foi inabilitado para o item 0114 pelo pregoeiro.

17/08/2021 - 09:57:50 Sistema Desempate realizado para o item 0111 tem como vencedor o fornecedor 83.339.556/0001-34

17/08/2021 - 09:57:50 Sistema Os fornecedores foram classificados na seguinte ordem: 83.339.556/0001-34, 11.287.970/0001-36

17/08/2021 - 09:58:33 Sistema Desempate realizado para o item 0113 tem como vencedor o fornecedor 11.287.970/0001-36

17/08/2021 - 09:58:33 Sistema Os fornecedores foram classificados na seguinte ordem: 11.287.970/0001-36, 83.339.556/0001-34

17/08/2021 - 09:58:44 Sistema Desempate realizado para o item 0114 tem como vencedor o fornecedor 11.287.970/0001-36

17/08/2021 - 09:58:44 Sistema Os fornecedores foram classificados na seguinte ordem: 11.287.970/0001-36, 83.339.556/0001-34

17/08/2021 - 09:59:25 Sistema O fornecedor BIOCLEAN SERVICOS E CONSTRUCAO EIRELI foi inabilitado no processo.

17/08/2021 - 09:59:25 Sistema Motivo: 9.9.7. Prova de regularidade junto ao setor de Tributo Municipal de Itupiranga (Certidão Negativa)

17/08/2021 - 09:59:25 Sistema O fornecedor BIOCLEAN SERVICOS E CONSTRUCAO EIRELI foi inabilitado para o item 0001 pelo
pregoeiro.

17/08/2021 - 09:59:25 Sistema O item 0001 tem como novo arrematante M C LEOTTI EIRELI com valor unitário de R$ 211,00.

17/08/2021 - 09:59:25 Sistema O fornecedor BIOCLEAN SERVICOS E CONSTRUCAO EIRELI foi inabilitado para o item 0002 pelo
pregoeiro.

17/08/2021 - 09:59:25 Sistema O item 0002 tem como novo arrematante M C LEOTTI EIRELI com valor unitário de R$ 229,00.

17/08/2021 - 09:59:25 Sistema O fornecedor BIOCLEAN SERVICOS E CONSTRUCAO EIRELI foi inabilitado para o item 0003 pelo
pregoeiro.

17/08/2021 - 09:59:25 Sistema O item 0003 tem como novo arrematante M C LEOTTI EIRELI com valor unitário de R$ 243,00.

17/08/2021 - 09:59:25 Sistema O fornecedor BIOCLEAN SERVICOS E CONSTRUCAO EIRELI foi inabilitado para o item 0008 pelo
pregoeiro.

17/08/2021 - 09:59:25 Sistema O item 0008 tem como novo arrematante M C LEOTTI EIRELI com valor unitário de R$ 103,00.

17/08/2021 - 09:59:25 Sistema O fornecedor BIOCLEAN SERVICOS E CONSTRUCAO EIRELI foi inabilitado para o item 0011 pelo
pregoeiro.

17/08/2021 - 09:59:25 Sistema O item 0011 tem como novo arrematante M C LEOTTI EIRELI com valor unitário de R$ 221,00.

17/08/2021 - 09:59:25 Sistema O fornecedor BIOCLEAN SERVICOS E CONSTRUCAO EIRELI foi inabilitado para o item 0012 pelo
pregoeiro.

17/08/2021 - 09:59:25 Sistema O item 0012 tem como novo arrematante M C LEOTTI EIRELI com valor unitário de R$ 161,00.

17/08/2021 - 09:59:25 Sistema O fornecedor BIOCLEAN SERVICOS E CONSTRUCAO EIRELI foi inabilitado para o item 0014 pelo
pregoeiro.

17/08/2021 - 09:59:25 Sistema O item 0014 tem como novo arrematante M C LEOTTI EIRELI com valor unitário de R$ 184,00.

17/08/2021 - 09:59:25 Sistema O fornecedor BIOCLEAN SERVICOS E CONSTRUCAO EIRELI foi inabilitado para o item 0015 pelo
pregoeiro.

17/08/2021 - 09:59:25 Sistema O item 0015 tem como novo arrematante M C LEOTTI EIRELI com valor unitário de R$ 214,00.

17/08/2021 - 09:59:25 Sistema O fornecedor BIOCLEAN SERVICOS E CONSTRUCAO EIRELI foi inabilitado para o item 0016 pelo
pregoeiro.

17/08/2021 - 09:59:25 Sistema O item 0016 tem como novo arrematante M C LEOTTI EIRELI com valor unitário de R$ 47,00.

17/08/2021 - 09:59:25 Sistema O fornecedor BIOCLEAN SERVICOS E CONSTRUCAO EIRELI foi inabilitado para o item 0017 pelo
pregoeiro.

17/08/2021 - 09:59:25 Sistema O item 0017 tem como novo arrematante M C LEOTTI EIRELI com valor unitário de R$ 50,00.

17/08/2021 - 09:59:25 Sistema O fornecedor BIOCLEAN SERVICOS E CONSTRUCAO EIRELI foi inabilitado para o item 0018 pelo
pregoeiro.

17/08/2021 - 09:59:25 Sistema O item 0018 tem como novo arrematante M C LEOTTI EIRELI com valor unitário de R$ 54,00.

17/08/2021 - 09:59:25 Sistema O fornecedor BIOCLEAN SERVICOS E CONSTRUCAO EIRELI foi inabilitado para o item 0019 pelo
pregoeiro.
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17/08/2021 - 09:59:25 Sistema O item 0019 tem como novo arrematante M C LEOTTI EIRELI com valor unitário de R$ 51,00.

17/08/2021 - 09:59:25 Sistema O fornecedor BIOCLEAN SERVICOS E CONSTRUCAO EIRELI foi inabilitado para o item 0020 pelo
pregoeiro.

17/08/2021 - 09:59:25 Sistema O item 0020 tem como novo arrematante M C LEOTTI EIRELI com valor unitário de R$ 53,00.

17/08/2021 - 09:59:25 Sistema O fornecedor BIOCLEAN SERVICOS E CONSTRUCAO EIRELI foi inabilitado para o item 0021 pelo
pregoeiro.

17/08/2021 - 09:59:25 Sistema O item 0021 tem como novo arrematante M C LEOTTI EIRELI com valor unitário de R$ 56,00.

17/08/2021 - 09:59:25 Sistema O fornecedor BIOCLEAN SERVICOS E CONSTRUCAO EIRELI foi inabilitado para o item 0022 pelo
pregoeiro.

17/08/2021 - 09:59:25 Sistema O item 0022 tem como novo arrematante M C LEOTTI EIRELI com valor unitário de R$ 56,00.

17/08/2021 - 09:59:25 Sistema O fornecedor BIOCLEAN SERVICOS E CONSTRUCAO EIRELI foi inabilitado para o item 0023 pelo
pregoeiro.

17/08/2021 - 09:59:25 Sistema O item 0023 tem como novo arrematante M C LEOTTI EIRELI com valor unitário de R$ 270,00.

17/08/2021 - 09:59:25 Sistema O fornecedor BIOCLEAN SERVICOS E CONSTRUCAO EIRELI foi inabilitado para o item 0024 pelo
pregoeiro.

17/08/2021 - 09:59:25 Sistema O item 0024 tem como novo arrematante M C LEOTTI EIRELI com valor unitário de R$ 287,00.

17/08/2021 - 09:59:25 Sistema O fornecedor BIOCLEAN SERVICOS E CONSTRUCAO EIRELI foi inabilitado para o item 0025 pelo
pregoeiro.

17/08/2021 - 09:59:25 Sistema O item 0025 tem como novo arrematante M C LEOTTI EIRELI com valor unitário de R$ 444,00.

17/08/2021 - 09:59:25 Sistema O fornecedor BIOCLEAN SERVICOS E CONSTRUCAO EIRELI foi inabilitado para o item 0026 pelo
pregoeiro.

17/08/2021 - 09:59:25 Sistema O item 0026 tem como novo arrematante M C LEOTTI EIRELI com valor unitário de R$ 501,00.

17/08/2021 - 09:59:25 Sistema O fornecedor BIOCLEAN SERVICOS E CONSTRUCAO EIRELI foi inabilitado para o item 0027 pelo
pregoeiro.

17/08/2021 - 09:59:25 Sistema O item 0027 tem como novo arrematante M C LEOTTI EIRELI com valor unitário de R$ 476,00.

17/08/2021 - 09:59:25 Sistema O fornecedor BIOCLEAN SERVICOS E CONSTRUCAO EIRELI foi inabilitado para o item 0028 pelo
pregoeiro.

17/08/2021 - 09:59:25 Sistema O item 0028 tem como novo arrematante M C LEOTTI EIRELI com valor unitário de R$ 746,00.

17/08/2021 - 09:59:25 Sistema O fornecedor BIOCLEAN SERVICOS E CONSTRUCAO EIRELI foi inabilitado para o item 0029 pelo
pregoeiro.

17/08/2021 - 09:59:25 Sistema O item 0029 tem como novo arrematante M C LEOTTI EIRELI com valor unitário de R$ 928,00.

17/08/2021 - 09:59:25 Sistema O fornecedor BIOCLEAN SERVICOS E CONSTRUCAO EIRELI foi inabilitado para o item 0030 pelo
pregoeiro.

17/08/2021 - 09:59:25 Sistema O item 0030 tem como novo arrematante M C LEOTTI EIRELI com valor unitário de R$ 126,00.

17/08/2021 - 09:59:25 Sistema O fornecedor BIOCLEAN SERVICOS E CONSTRUCAO EIRELI foi inabilitado para o item 0031 pelo
pregoeiro.

17/08/2021 - 09:59:25 Sistema O item 0031 tem como novo arrematante M C LEOTTI EIRELI com valor unitário de R$ 106,00.

17/08/2021 - 09:59:25 Sistema O fornecedor BIOCLEAN SERVICOS E CONSTRUCAO EIRELI foi inabilitado para o item 0032 pelo
pregoeiro.

17/08/2021 - 09:59:25 Sistema O item 0032 tem como novo arrematante M C LEOTTI EIRELI com valor unitário de R$ 106,00.

17/08/2021 - 09:59:25 Sistema O fornecedor BIOCLEAN SERVICOS E CONSTRUCAO EIRELI foi inabilitado para o item 0033 pelo
pregoeiro.

17/08/2021 - 09:59:25 Sistema O item 0033 tem como novo arrematante M C LEOTTI EIRELI com valor unitário de R$ 110,00.

17/08/2021 - 09:59:25 Sistema O fornecedor BIOCLEAN SERVICOS E CONSTRUCAO EIRELI foi inabilitado para o item 0034 pelo
pregoeiro.

17/08/2021 - 09:59:25 Sistema O item 0034 tem como novo arrematante M C LEOTTI EIRELI com valor unitário de R$ 110,00.

17/08/2021 - 09:59:25 Sistema O fornecedor BIOCLEAN SERVICOS E CONSTRUCAO EIRELI foi inabilitado para o item 0035 pelo
pregoeiro.

17/08/2021 - 09:59:25 Sistema O item 0035 tem como novo arrematante M C LEOTTI EIRELI com valor unitário de R$ 149,00.

17/08/2021 - 09:59:25 Sistema O fornecedor BIOCLEAN SERVICOS E CONSTRUCAO EIRELI foi inabilitado para o item 0036 pelo
pregoeiro.

17/08/2021 - 09:59:25 Sistema O item 0036 tem como novo arrematante M C LEOTTI EIRELI com valor unitário de R$ 116,00.

17/08/2021 - 09:59:25 Sistema O fornecedor BIOCLEAN SERVICOS E CONSTRUCAO EIRELI foi inabilitado para o item 0037 pelo
pregoeiro.

17/08/2021 - 09:59:25 Sistema O item 0037 tem como novo arrematante M C LEOTTI EIRELI com valor unitário de R$ 141,00.

17/08/2021 - 09:59:25 Sistema O fornecedor BIOCLEAN SERVICOS E CONSTRUCAO EIRELI foi inabilitado para o item 0038 pelo
pregoeiro.

17/08/2021 - 09:59:25 Sistema O item 0038 tem como novo arrematante M C LEOTTI EIRELI com valor unitário de R$ 128,00.

17/08/2021 - 09:59:25 Sistema O fornecedor BIOCLEAN SERVICOS E CONSTRUCAO EIRELI foi inabilitado para o item 0039 pelo
pregoeiro.

17/08/2021 - 09:59:25 Sistema O item 0039 tem como novo arrematante M C LEOTTI EIRELI com valor unitário de R$ 130,00.

17/08/2021 - 09:59:25 Sistema O fornecedor BIOCLEAN SERVICOS E CONSTRUCAO EIRELI foi inabilitado para o item 0040 pelo
pregoeiro.

17/08/2021 - 09:59:25 Sistema O item 0040 tem como novo arrematante M C LEOTTI EIRELI com valor unitário de R$ 130,00.

17/08/2021 - 09:59:25 Sistema O fornecedor BIOCLEAN SERVICOS E CONSTRUCAO EIRELI foi inabilitado para o item 0041 pelo
pregoeiro.

17/08/2021 - 09:59:25 Sistema O item 0041 tem como novo arrematante M C LEOTTI EIRELI com valor unitário de R$ 135,00.
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17/08/2021 - 09:59:25 Sistema O fornecedor BIOCLEAN SERVICOS E CONSTRUCAO EIRELI foi inabilitado para o item 0042 pelo
pregoeiro.

17/08/2021 - 09:59:25 Sistema O item 0042 tem como novo arrematante M C LEOTTI EIRELI com valor unitário de R$ 142,00.

17/08/2021 - 09:59:25 Sistema O fornecedor BIOCLEAN SERVICOS E CONSTRUCAO EIRELI foi inabilitado para o item 0043 pelo
pregoeiro.

17/08/2021 - 09:59:25 Sistema O item 0043 tem como novo arrematante M C LEOTTI EIRELI com valor unitário de R$ 147,00.

17/08/2021 - 09:59:25 Sistema O fornecedor BIOCLEAN SERVICOS E CONSTRUCAO EIRELI foi inabilitado para o item 0044 pelo
pregoeiro.

17/08/2021 - 09:59:25 Sistema O item 0044 tem como novo arrematante M C LEOTTI EIRELI com valor unitário de R$ 115,00.

17/08/2021 - 09:59:25 Sistema O fornecedor BIOCLEAN SERVICOS E CONSTRUCAO EIRELI foi inabilitado para o item 0045 pelo
pregoeiro.

17/08/2021 - 09:59:25 Sistema O item 0045 tem como novo arrematante M C LEOTTI EIRELI com valor unitário de R$ 116,00.

17/08/2021 - 09:59:25 Sistema O fornecedor BIOCLEAN SERVICOS E CONSTRUCAO EIRELI foi inabilitado para o item 0046 pelo
pregoeiro.

17/08/2021 - 09:59:25 Sistema O item 0046 tem como novo arrematante M C LEOTTI EIRELI com valor unitário de R$ 128,00.

17/08/2021 - 09:59:25 Sistema O fornecedor BIOCLEAN SERVICOS E CONSTRUCAO EIRELI foi inabilitado para o item 0047 pelo
pregoeiro.

17/08/2021 - 09:59:25 Sistema O item 0047 tem como novo arrematante M C LEOTTI EIRELI com valor unitário de R$ 130,00.

17/08/2021 - 09:59:25 Sistema O fornecedor BIOCLEAN SERVICOS E CONSTRUCAO EIRELI foi inabilitado para o item 0048 pelo
pregoeiro.

17/08/2021 - 09:59:25 Sistema O item 0048 tem como novo arrematante M C LEOTTI EIRELI com valor unitário de R$ 135,00.

17/08/2021 - 09:59:25 Sistema O fornecedor BIOCLEAN SERVICOS E CONSTRUCAO EIRELI foi inabilitado para o item 0049 pelo
pregoeiro.

17/08/2021 - 09:59:25 Sistema O item 0049 tem como novo arrematante M C LEOTTI EIRELI com valor unitário de R$ 135,00.

17/08/2021 - 09:59:25 Sistema O fornecedor BIOCLEAN SERVICOS E CONSTRUCAO EIRELI foi inabilitado para o item 0050 pelo
pregoeiro.

17/08/2021 - 09:59:25 Sistema O item 0050 tem como novo arrematante M C LEOTTI EIRELI com valor unitário de R$ 135,00.

17/08/2021 - 09:59:25 Sistema O fornecedor BIOCLEAN SERVICOS E CONSTRUCAO EIRELI foi inabilitado para o item 0051 pelo
pregoeiro.

17/08/2021 - 09:59:25 Sistema O item 0051 tem como novo arrematante M C LEOTTI EIRELI com valor unitário de R$ 89,00.

17/08/2021 - 09:59:25 Sistema O fornecedor BIOCLEAN SERVICOS E CONSTRUCAO EIRELI foi inabilitado para o item 0052 pelo
pregoeiro.

17/08/2021 - 09:59:25 Sistema O item 0052 tem como novo arrematante M C LEOTTI EIRELI com valor unitário de R$ 58,00.

17/08/2021 - 09:59:25 Sistema O fornecedor BIOCLEAN SERVICOS E CONSTRUCAO EIRELI foi inabilitado para o item 0053 pelo
pregoeiro.

17/08/2021 - 09:59:25 Sistema O item 0053 tem como novo arrematante M C LEOTTI EIRELI com valor unitário de R$ 53,00.

17/08/2021 - 09:59:25 Sistema O fornecedor BIOCLEAN SERVICOS E CONSTRUCAO EIRELI foi inabilitado para o item 0054 pelo
pregoeiro.

17/08/2021 - 09:59:25 Sistema O item 0054 tem como novo arrematante M C LEOTTI EIRELI com valor unitário de R$ 58,00.

17/08/2021 - 09:59:25 Sistema O fornecedor BIOCLEAN SERVICOS E CONSTRUCAO EIRELI foi inabilitado para o item 0055 pelo
pregoeiro.

17/08/2021 - 09:59:25 Sistema O item 0055 tem como novo arrematante M C LEOTTI EIRELI com valor unitário de R$ 58,00.

17/08/2021 - 09:59:25 Sistema O fornecedor BIOCLEAN SERVICOS E CONSTRUCAO EIRELI foi inabilitado para o item 0056 pelo
pregoeiro.

17/08/2021 - 09:59:25 Sistema O item 0056 tem como novo arrematante M C LEOTTI EIRELI com valor unitário de R$ 72,00.

17/08/2021 - 09:59:25 Sistema O fornecedor BIOCLEAN SERVICOS E CONSTRUCAO EIRELI foi inabilitado para o item 0057 pelo
pregoeiro.

17/08/2021 - 09:59:25 Sistema O item 0057 tem como novo arrematante M C LEOTTI EIRELI com valor unitário de R$ 65,00.

17/08/2021 - 09:59:25 Sistema O fornecedor BIOCLEAN SERVICOS E CONSTRUCAO EIRELI foi inabilitado para o item 0058 pelo
pregoeiro.

17/08/2021 - 09:59:25 Sistema O item 0058 tem como novo arrematante M C LEOTTI EIRELI com valor unitário de R$ 191,00.

17/08/2021 - 09:59:25 Sistema O fornecedor BIOCLEAN SERVICOS E CONSTRUCAO EIRELI foi inabilitado para o item 0059 pelo
pregoeiro.

17/08/2021 - 09:59:25 Sistema O item 0059 tem como novo arrematante M C LEOTTI EIRELI com valor unitário de R$ 191,00.

17/08/2021 - 09:59:25 Sistema O fornecedor BIOCLEAN SERVICOS E CONSTRUCAO EIRELI foi inabilitado para o item 0060 pelo
pregoeiro.

17/08/2021 - 09:59:25 Sistema O item 0060 tem como novo arrematante M C LEOTTI EIRELI com valor unitário de R$ 196,00.

17/08/2021 - 09:59:25 Sistema O fornecedor BIOCLEAN SERVICOS E CONSTRUCAO EIRELI foi inabilitado para o item 0065 pelo
pregoeiro.

17/08/2021 - 09:59:25 Sistema O item 0065 tem como novo arrematante M C LEOTTI EIRELI com valor unitário de R$ 63,00.

17/08/2021 - 09:59:25 Sistema O fornecedor BIOCLEAN SERVICOS E CONSTRUCAO EIRELI foi inabilitado para o item 0067 pelo
pregoeiro.

17/08/2021 - 09:59:25 Sistema O item 0067 tem como novo arrematante M C LEOTTI EIRELI com valor unitário de R$ 121,00.

17/08/2021 - 09:59:25 Sistema O fornecedor BIOCLEAN SERVICOS E CONSTRUCAO EIRELI foi inabilitado para o item 0070 pelo
pregoeiro.

17/08/2021 - 09:59:25 Sistema O item 0070 tem como novo arrematante M C LEOTTI EIRELI com valor unitário de R$ 133,00.
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17/08/2021 - 09:59:25 Sistema O fornecedor BIOCLEAN SERVICOS E CONSTRUCAO EIRELI foi inabilitado para o item 0071 pelo
pregoeiro.

17/08/2021 - 09:59:25 Sistema O item 0071 tem como novo arrematante M C LEOTTI EIRELI com valor unitário de R$ 214,00.

17/08/2021 - 09:59:25 Sistema O fornecedor BIOCLEAN SERVICOS E CONSTRUCAO EIRELI foi inabilitado para o item 0072 pelo
pregoeiro.

17/08/2021 - 09:59:25 Sistema O item 0072 tem como novo arrematante M C LEOTTI EIRELI com valor unitário de R$ 84,00.

17/08/2021 - 09:59:25 Sistema O fornecedor BIOCLEAN SERVICOS E CONSTRUCAO EIRELI foi inabilitado para o item 0073 pelo
pregoeiro.

17/08/2021 - 09:59:25 Sistema O item 0073 tem como novo arrematante M C LEOTTI EIRELI com valor unitário de R$ 66,00.

17/08/2021 - 09:59:25 Sistema O fornecedor BIOCLEAN SERVICOS E CONSTRUCAO EIRELI foi inabilitado para o item 0074 pelo
pregoeiro.

17/08/2021 - 09:59:25 Sistema O item 0074 tem como novo arrematante M C LEOTTI EIRELI com valor unitário de R$ 126,00.

17/08/2021 - 09:59:25 Sistema O fornecedor BIOCLEAN SERVICOS E CONSTRUCAO EIRELI foi inabilitado para o item 0075 pelo
pregoeiro.

17/08/2021 - 09:59:25 Sistema O item 0075 tem como novo arrematante M C LEOTTI EIRELI com valor unitário de R$ 128,00.

17/08/2021 - 09:59:25 Sistema O fornecedor BIOCLEAN SERVICOS E CONSTRUCAO EIRELI foi inabilitado para o item 0076 pelo
pregoeiro.

17/08/2021 - 09:59:25 Sistema O item 0076 tem como novo arrematante M C LEOTTI EIRELI com valor unitário de R$ 77,00.

17/08/2021 - 09:59:25 Sistema O fornecedor BIOCLEAN SERVICOS E CONSTRUCAO EIRELI foi inabilitado para o item 0077 pelo
pregoeiro.

17/08/2021 - 09:59:25 Sistema O item 0077 tem como novo arrematante M C LEOTTI EIRELI com valor unitário de R$ 38,00.

17/08/2021 - 09:59:25 Sistema O fornecedor BIOCLEAN SERVICOS E CONSTRUCAO EIRELI foi inabilitado para o item 0078 pelo
pregoeiro.

17/08/2021 - 09:59:25 Sistema O item 0078 tem como novo arrematante M C LEOTTI EIRELI com valor unitário de R$ 138,00.

17/08/2021 - 09:59:25 Sistema O fornecedor BIOCLEAN SERVICOS E CONSTRUCAO EIRELI foi inabilitado para o item 0079 pelo
pregoeiro.

17/08/2021 - 09:59:25 Sistema O item 0079 tem como novo arrematante M C LEOTTI EIRELI com valor unitário de R$ 102,00.

17/08/2021 - 09:59:25 Sistema O fornecedor BIOCLEAN SERVICOS E CONSTRUCAO EIRELI foi inabilitado para o item 0080 pelo
pregoeiro.

17/08/2021 - 09:59:25 Sistema O item 0080 tem como novo arrematante M C LEOTTI EIRELI com valor unitário de R$ 114,00.

17/08/2021 - 09:59:25 Sistema O fornecedor BIOCLEAN SERVICOS E CONSTRUCAO EIRELI foi inabilitado para o item 0081 pelo
pregoeiro.

17/08/2021 - 09:59:25 Sistema O item 0081 tem como novo arrematante M C LEOTTI EIRELI com valor unitário de R$ 164,00.

17/08/2021 - 09:59:25 Sistema O fornecedor BIOCLEAN SERVICOS E CONSTRUCAO EIRELI foi inabilitado para o item 0082 pelo
pregoeiro.

17/08/2021 - 09:59:25 Sistema O item 0082 tem como novo arrematante M C LEOTTI EIRELI com valor unitário de R$ 270,00.

17/08/2021 - 09:59:25 Sistema O fornecedor BIOCLEAN SERVICOS E CONSTRUCAO EIRELI foi inabilitado para o item 0083 pelo
pregoeiro.

17/08/2021 - 09:59:25 Sistema O item 0083 tem como novo arrematante M C LEOTTI EIRELI com valor unitário de R$ 301,00.

17/08/2021 - 09:59:25 Sistema O fornecedor BIOCLEAN SERVICOS E CONSTRUCAO EIRELI foi inabilitado para o item 0084 pelo
pregoeiro.

17/08/2021 - 09:59:25 Sistema O item 0084 tem como novo arrematante M C LEOTTI EIRELI com valor unitário de R$ 441,00.

17/08/2021 - 09:59:25 Sistema O fornecedor BIOCLEAN SERVICOS E CONSTRUCAO EIRELI foi inabilitado para o item 0085 pelo
pregoeiro.

17/08/2021 - 09:59:25 Sistema O item 0085 tem como novo arrematante M C LEOTTI EIRELI com valor unitário de R$ 471,00.

17/08/2021 - 09:59:25 Sistema O fornecedor BIOCLEAN SERVICOS E CONSTRUCAO EIRELI foi inabilitado para o item 0086 pelo
pregoeiro.

17/08/2021 - 09:59:25 Sistema O item 0086 tem como novo arrematante M C LEOTTI EIRELI com valor unitário de R$ 106,00.

17/08/2021 - 09:59:25 Sistema O fornecedor BIOCLEAN SERVICOS E CONSTRUCAO EIRELI foi inabilitado para o item 0087 pelo
pregoeiro.

17/08/2021 - 09:59:25 Sistema O item 0087 tem como novo arrematante M C LEOTTI EIRELI com valor unitário de R$ 113,00.

17/08/2021 - 09:59:25 Sistema O fornecedor BIOCLEAN SERVICOS E CONSTRUCAO EIRELI foi inabilitado para o item 0088 pelo
pregoeiro.

17/08/2021 - 09:59:25 Sistema O item 0088 tem como novo arrematante M C LEOTTI EIRELI com valor unitário de R$ 115,00.

17/08/2021 - 09:59:25 Sistema O fornecedor BIOCLEAN SERVICOS E CONSTRUCAO EIRELI foi inabilitado para o item 0089 pelo
pregoeiro.

17/08/2021 - 09:59:25 Sistema O item 0089 tem como novo arrematante M C LEOTTI EIRELI com valor unitário de R$ 120,00.

17/08/2021 - 09:59:25 Sistema O fornecedor BIOCLEAN SERVICOS E CONSTRUCAO EIRELI foi inabilitado para o item 0090 pelo
pregoeiro.

17/08/2021 - 09:59:25 Sistema O item 0090 tem como novo arrematante M C LEOTTI EIRELI com valor unitário de R$ 79,00.

17/08/2021 - 09:59:25 Sistema O fornecedor BIOCLEAN SERVICOS E CONSTRUCAO EIRELI foi inabilitado para o item 0091 pelo
pregoeiro.

17/08/2021 - 09:59:25 Sistema O item 0091 tem como novo arrematante M C LEOTTI EIRELI com valor unitário de R$ 79,00.

17/08/2021 - 09:59:25 Sistema O fornecedor BIOCLEAN SERVICOS E CONSTRUCAO EIRELI foi inabilitado para o item 0092 pelo
pregoeiro.

17/08/2021 - 09:59:25 Sistema O item 0092 tem como novo arrematante M C LEOTTI EIRELI com valor unitário de R$ 63,00.
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17/08/2021 - 09:59:25 Sistema O fornecedor BIOCLEAN SERVICOS E CONSTRUCAO EIRELI foi inabilitado para o item 0093 pelo
pregoeiro.

17/08/2021 - 09:59:25 Sistema O item 0093 tem como novo arrematante CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E SERVICOS LTDA com valor
unitário de R$ 65,67.

17/08/2021 - 09:59:25 Sistema O fornecedor BIOCLEAN SERVICOS E CONSTRUCAO EIRELI foi inabilitado para o item 0094 pelo
pregoeiro.

17/08/2021 - 09:59:25 Sistema O item 0094 tem como novo arrematante M C LEOTTI EIRELI com valor unitário de R$ 49,00.

17/08/2021 - 09:59:25 Sistema O fornecedor BIOCLEAN SERVICOS E CONSTRUCAO EIRELI foi inabilitado para o item 0095 pelo
pregoeiro.

17/08/2021 - 09:59:25 Sistema O item 0095 tem como novo arrematante M C LEOTTI EIRELI com valor unitário de R$ 44,00.

17/08/2021 - 09:59:25 Sistema O fornecedor BIOCLEAN SERVICOS E CONSTRUCAO EIRELI foi inabilitado para o item 0096 pelo
pregoeiro.

17/08/2021 - 09:59:25 Sistema O item 0096 tem como novo arrematante M C LEOTTI EIRELI com valor unitário de R$ 84,00.

17/08/2021 - 09:59:25 Sistema O fornecedor BIOCLEAN SERVICOS E CONSTRUCAO EIRELI foi inabilitado para o item 0097 pelo
pregoeiro.

17/08/2021 - 09:59:25 Sistema O item 0097 tem como novo arrematante M C LEOTTI EIRELI com valor unitário de R$ 89,00.

17/08/2021 - 09:59:25 Sistema O fornecedor BIOCLEAN SERVICOS E CONSTRUCAO EIRELI foi inabilitado para o item 0098 pelo
pregoeiro.

17/08/2021 - 09:59:25 Sistema O item 0098 tem como novo arrematante M C LEOTTI EIRELI com valor unitário de R$ 82,00.

17/08/2021 - 09:59:25 Sistema O fornecedor BIOCLEAN SERVICOS E CONSTRUCAO EIRELI foi inabilitado para o item 0099 pelo
pregoeiro.

17/08/2021 - 09:59:25 Sistema O item 0099 tem como novo arrematante M C LEOTTI EIRELI com valor unitário de R$ 89,00.

17/08/2021 - 09:59:25 Sistema O fornecedor BIOCLEAN SERVICOS E CONSTRUCAO EIRELI foi inabilitado para o item 0100 pelo
pregoeiro.

17/08/2021 - 09:59:25 Sistema O item 0100 tem como novo arrematante M C LEOTTI EIRELI com valor unitário de R$ 89,00.

17/08/2021 - 09:59:25 Sistema O fornecedor BIOCLEAN SERVICOS E CONSTRUCAO EIRELI foi inabilitado para o item 0101 pelo
pregoeiro.

17/08/2021 - 09:59:25 Sistema O item 0101 tem como novo arrematante M C LEOTTI EIRELI com valor unitário de R$ 94,00.

17/08/2021 - 09:59:25 Sistema O fornecedor BIOCLEAN SERVICOS E CONSTRUCAO EIRELI foi inabilitado para o item 0102 pelo
pregoeiro.

17/08/2021 - 09:59:25 Sistema O item 0102 tem como novo arrematante M C LEOTTI EIRELI com valor unitário de R$ 107,00.

17/08/2021 - 09:59:25 Sistema O fornecedor BIOCLEAN SERVICOS E CONSTRUCAO EIRELI foi inabilitado para o item 0103 pelo
pregoeiro.

17/08/2021 - 09:59:25 Sistema O item 0103 tem como novo arrematante M C LEOTTI EIRELI com valor unitário de R$ 107,00.

17/08/2021 - 09:59:25 Sistema O fornecedor BIOCLEAN SERVICOS E CONSTRUCAO EIRELI foi inabilitado para o item 0104 pelo
pregoeiro.

17/08/2021 - 09:59:25 Sistema O item 0104 tem como novo arrematante M C LEOTTI EIRELI com valor unitário de R$ 107,00.

17/08/2021 - 09:59:25 Sistema O fornecedor BIOCLEAN SERVICOS E CONSTRUCAO EIRELI foi inabilitado para o item 0105 pelo
pregoeiro.

17/08/2021 - 09:59:25 Sistema O item 0105 tem como novo arrematante M C LEOTTI EIRELI com valor unitário de R$ 35,00.

17/08/2021 - 09:59:25 Sistema O fornecedor BIOCLEAN SERVICOS E CONSTRUCAO EIRELI foi inabilitado para o item 0106 pelo
pregoeiro.

17/08/2021 - 09:59:25 Sistema O item 0106 tem como novo arrematante M C LEOTTI EIRELI com valor unitário de R$ 38,00.

17/08/2021 - 09:59:25 Sistema O fornecedor BIOCLEAN SERVICOS E CONSTRUCAO EIRELI foi inabilitado para o item 0107 pelo
pregoeiro.

17/08/2021 - 09:59:25 Sistema O item 0107 tem como novo arrematante M C LEOTTI EIRELI com valor unitário de R$ 51,00.

17/08/2021 - 09:59:25 Sistema O fornecedor BIOCLEAN SERVICOS E CONSTRUCAO EIRELI foi inabilitado para o item 0108 pelo
pregoeiro.

17/08/2021 - 09:59:25 Sistema O item 0108 tem como novo arrematante M C LEOTTI EIRELI com valor unitário de R$ 53,00.

17/08/2021 - 09:59:25 Sistema O fornecedor BIOCLEAN SERVICOS E CONSTRUCAO EIRELI foi inabilitado para o item 0109 pelo
pregoeiro.

17/08/2021 - 09:59:25 Sistema O item 0109 tem como novo arrematante M C LEOTTI EIRELI com valor unitário de R$ 58,00.

17/08/2021 - 09:59:25 Sistema O fornecedor BIOCLEAN SERVICOS E CONSTRUCAO EIRELI foi inabilitado para o item 0110 pelo
pregoeiro.

17/08/2021 - 09:59:25 Sistema O item 0110 tem como novo arrematante M C LEOTTI EIRELI com valor unitário de R$ 63,00.

17/08/2021 - 09:59:25 Sistema O fornecedor BIOCLEAN SERVICOS E CONSTRUCAO EIRELI foi inabilitado para o item 0111 pelo
pregoeiro.

17/08/2021 - 09:59:25 Sistema O item 0111 tem como novo arrematante M C LEOTTI EIRELI com valor unitário de R$ 53,00.

17/08/2021 - 09:59:25 Sistema O fornecedor BIOCLEAN SERVICOS E CONSTRUCAO EIRELI foi inabilitado para o item 0112 pelo
pregoeiro.

17/08/2021 - 09:59:25 Sistema O item 0112 tem como novo arrematante M C LEOTTI EIRELI com valor unitário de R$ 63,00.

17/08/2021 - 09:59:25 Sistema O fornecedor BIOCLEAN SERVICOS E CONSTRUCAO EIRELI foi inabilitado para o item 0115 pelo
pregoeiro.

17/08/2021 - 09:59:25 Sistema O item 0115 tem como novo arrematante M C LEOTTI EIRELI com valor unitário de R$ 63,00.

17/08/2021 - 09:59:25 Sistema O fornecedor BIOCLEAN SERVICOS E CONSTRUCAO EIRELI foi inabilitado para o item 0116 pelo
pregoeiro.

17/08/2021 - 09:59:25 Sistema O item 0116 tem como novo arrematante M C LEOTTI EIRELI com valor unitário de R$ 70,00.
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17/08/2021 - 09:59:25 Sistema O fornecedor BIOCLEAN SERVICOS E CONSTRUCAO EIRELI foi inabilitado para o item 0117 pelo
pregoeiro.

17/08/2021 - 09:59:25 Sistema O item 0117 tem como novo arrematante M C LEOTTI EIRELI com valor unitário de R$ 140,00.

17/08/2021 - 09:59:25 Sistema O fornecedor BIOCLEAN SERVICOS E CONSTRUCAO EIRELI foi inabilitado para o item 0118 pelo
pregoeiro.

17/08/2021 - 09:59:25 Sistema O item 0118 tem como novo arrematante M C LEOTTI EIRELI com valor unitário de R$ 266,00.

17/08/2021 - 09:59:25 Sistema O fornecedor BIOCLEAN SERVICOS E CONSTRUCAO EIRELI foi inabilitado para o item 0119 pelo
pregoeiro.

17/08/2021 - 09:59:25 Sistema O item 0119 tem como novo arrematante M C LEOTTI EIRELI com valor unitário de R$ 149,00.

17/08/2021 - 09:59:25 Sistema O fornecedor BIOCLEAN SERVICOS E CONSTRUCAO EIRELI foi inabilitado para o item 0120 pelo
pregoeiro.

17/08/2021 - 09:59:25 Sistema O item 0120 tem como novo arrematante M C LEOTTI EIRELI com valor unitário de R$ 123,00.

17/08/2021 - 09:59:25 Sistema O fornecedor BIOCLEAN SERVICOS E CONSTRUCAO EIRELI foi inabilitado para o item 0125 pelo
pregoeiro.

17/08/2021 - 09:59:25 Sistema O item 0125 tem como novo arrematante M C LEOTTI EIRELI com valor unitário de R$ 600,00.

17/08/2021 - 09:59:25 Sistema O fornecedor BIOCLEAN SERVICOS E CONSTRUCAO EIRELI foi inabilitado para o item 0126 pelo
pregoeiro.

17/08/2021 - 09:59:25 Sistema O item 0126 tem como novo arrematante M C LEOTTI EIRELI com valor unitário de R$ 500,00.

17/08/2021 - 09:59:25 Sistema O fornecedor BIOCLEAN SERVICOS E CONSTRUCAO EIRELI foi inabilitado para o item 0141 pelo
pregoeiro.

17/08/2021 - 09:59:25 Sistema O item 0141 tem como novo arrematante M C LEOTTI EIRELI com valor unitário de R$ 32,00.

17/08/2021 - 09:59:25 Sistema O fornecedor BIOCLEAN SERVICOS E CONSTRUCAO EIRELI foi inabilitado para o item 0142 pelo
pregoeiro.

17/08/2021 - 09:59:25 Sistema O item 0142 tem como novo arrematante M C LEOTTI EIRELI com valor unitário de R$ 30,00.

17/08/2021 - 10:36:14 Sistema O fornecedor M C LEOTTI EIRELI foi inabilitado no processo.

17/08/2021 - 10:36:14 Sistema Motivo: A EMPRESA M C LEOTTI EIRELI 11.287.970/0001-36, DEIXOU DE CUMPRIR COM AS
EXIGÊNCIAS DO EDITAL: 9.8.4. Cópia autenticada do documento de identificação do representante legal;
9.9.7. Prova de regularidade junto ao setor de Tributo Municipal de Itupiranga (Certidão Negativa) 9.9.8.
Prova de registro cadastral junto ao Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, através
da emissão do Certificado de Regularidade Cadastral – CRC (https://www3.comprasnet.gov.br/sicaf-
web/public/pages/consultas/consultarCRC.jsf). 9.10.7. Declaração de Adimplência expedida pela Secretaria
Mun. de Gestão Planejamento e Finanças, em nome da licitante. (a mesma deverá ser solicitada através de
requerimento ou através do e-mail: segplafitupiranga.compras@gmail.com junto à Secretaria e será expedida
somente até (02) dias úteis anteriores a data do certame no horário das 08: às 12h devendo ser atestada
pelo Secretário);

17/08/2021 - 10:36:14 Sistema O fornecedor M C LEOTTI EIRELI foi inabilitado para o item 0001 pelo pregoeiro.

17/08/2021 - 10:36:14 Sistema O item 0001 tem como novo arrematante CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E SERVICOS LTDA com valor
unitário de R$ 301,67.

17/08/2021 - 10:36:14 Sistema O fornecedor M C LEOTTI EIRELI foi inabilitado para o item 0002 pelo pregoeiro.

17/08/2021 - 10:36:14 Sistema O item 0002 tem como novo arrematante CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E SERVICOS LTDA com valor
unitário de R$ 328,33.

17/08/2021 - 10:36:14 Sistema O fornecedor M C LEOTTI EIRELI foi inabilitado para o item 0003 pelo pregoeiro.

17/08/2021 - 10:36:14 Sistema O item 0003 tem como novo arrematante CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E SERVICOS LTDA com valor
unitário de R$ 348,00.

17/08/2021 - 10:36:14 Sistema O fornecedor M C LEOTTI EIRELI foi inabilitado para o item 0004 pelo pregoeiro.

17/08/2021 - 10:36:14 Sistema O item 0004 tem como novo arrematante CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E SERVICOS LTDA com valor
unitário de R$ 530,67.

17/08/2021 - 10:36:14 Sistema O fornecedor M C LEOTTI EIRELI foi inabilitado para o item 0005 pelo pregoeiro.

17/08/2021 - 10:36:14 Sistema O item 0005 tem como novo arrematante CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E SERVICOS LTDA com valor
unitário de R$ 153,33.

17/08/2021 - 10:36:14 Sistema O fornecedor M C LEOTTI EIRELI foi inabilitado para o item 0006 pelo pregoeiro.

17/08/2021 - 10:36:14 Sistema O item 0006 tem como novo arrematante CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E SERVICOS LTDA com valor
unitário de R$ 130,00.

17/08/2021 - 10:36:14 Sistema O fornecedor M C LEOTTI EIRELI foi inabilitado para o item 0007 pelo pregoeiro.

17/08/2021 - 10:36:14 Sistema O item 0007 tem como novo arrematante CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E SERVICOS LTDA com valor
unitário de R$ 114,00.

17/08/2021 - 10:36:14 Sistema O fornecedor M C LEOTTI EIRELI foi inabilitado para o item 0008 pelo pregoeiro.

17/08/2021 - 10:36:14 Sistema O item 0008 tem como novo arrematante CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E SERVICOS LTDA com valor
unitário de R$ 147,33.

17/08/2021 - 10:36:14 Sistema O fornecedor M C LEOTTI EIRELI foi inabilitado para o item 0009 pelo pregoeiro.

17/08/2021 - 10:36:14 Sistema O item 0009 tem como novo arrematante CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E SERVICOS LTDA com valor
unitário de R$ 246,67.

17/08/2021 - 10:36:14 Sistema O fornecedor M C LEOTTI EIRELI foi inabilitado para o item 0010 pelo pregoeiro.

17/08/2021 - 10:36:14 Sistema O item 0010 tem como novo arrematante CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E SERVICOS LTDA com valor
unitário de R$ 253,33.

17/08/2021 - 10:36:14 Sistema O fornecedor M C LEOTTI EIRELI foi inabilitado para o item 0011 pelo pregoeiro.

17/08/2021 - 10:36:14 Sistema O item 0011 tem como novo arrematante CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E SERVICOS LTDA com valor
unitário de R$ 316,67.

17/08/2021 - 10:36:14 Sistema O fornecedor M C LEOTTI EIRELI foi inabilitado para o item 0012 pelo pregoeiro.
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17/08/2021 - 10:36:14 Sistema O item 0012 tem como novo arrematante CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E SERVICOS LTDA com valor
unitário de R$ 230,00.

17/08/2021 - 10:36:14 Sistema O fornecedor M C LEOTTI EIRELI foi inabilitado para o item 0014 pelo pregoeiro.

17/08/2021 - 10:36:14 Sistema O item 0014 tem como novo arrematante CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E SERVICOS LTDA com valor
unitário de R$ 263,33.

17/08/2021 - 10:36:14 Sistema O fornecedor M C LEOTTI EIRELI foi inabilitado para o item 0015 pelo pregoeiro.

17/08/2021 - 10:36:14 Sistema O item 0015 tem como novo arrematante CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E SERVICOS LTDA com valor
unitário de R$ 306,67.

17/08/2021 - 10:36:14 Sistema O fornecedor M C LEOTTI EIRELI foi inabilitado para o item 0016 pelo pregoeiro.

17/08/2021 - 10:36:14 Sistema O item 0016 tem como novo arrematante CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E SERVICOS LTDA com valor
unitário de R$ 68,33.

17/08/2021 - 10:36:14 Sistema O fornecedor M C LEOTTI EIRELI foi inabilitado para o item 0017 pelo pregoeiro.

17/08/2021 - 10:36:14 Sistema O item 0017 tem como novo arrematante CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E SERVICOS LTDA com valor
unitário de R$ 71,67.

17/08/2021 - 10:36:14 Sistema O fornecedor M C LEOTTI EIRELI foi inabilitado para o item 0018 pelo pregoeiro.

17/08/2021 - 10:36:14 Sistema O item 0018 tem como novo arrematante CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E SERVICOS LTDA com valor
unitário de R$ 78,33.

17/08/2021 - 10:36:14 Sistema O fornecedor M C LEOTTI EIRELI foi inabilitado para o item 0019 pelo pregoeiro.

17/08/2021 - 10:36:14 Sistema O item 0019 tem como novo arrematante CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E SERVICOS LTDA com valor
unitário de R$ 73,33.

17/08/2021 - 10:36:14 Sistema O fornecedor M C LEOTTI EIRELI foi inabilitado para o item 0020 pelo pregoeiro.

17/08/2021 - 10:36:14 Sistema O item 0020 tem como novo arrematante CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E SERVICOS LTDA com valor
unitário de R$ 76,67.

17/08/2021 - 10:36:14 Sistema O fornecedor M C LEOTTI EIRELI foi inabilitado para o item 0021 pelo pregoeiro.

17/08/2021 - 10:36:14 Sistema O item 0021 tem como novo arrematante CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E SERVICOS LTDA com valor
unitário de R$ 80,00.

17/08/2021 - 10:36:14 Sistema O fornecedor M C LEOTTI EIRELI foi inabilitado para o item 0022 pelo pregoeiro.

17/08/2021 - 10:36:14 Sistema O item 0022 tem como novo arrematante CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E SERVICOS LTDA com valor
unitário de R$ 473,33.

17/08/2021 - 10:36:14 Sistema O fornecedor M C LEOTTI EIRELI foi inabilitado para o item 0023 pelo pregoeiro.

17/08/2021 - 10:36:14 Sistema O item 0023 tem como novo arrematante CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E SERVICOS LTDA com valor
unitário de R$ 386,67.

17/08/2021 - 10:36:14 Sistema O fornecedor M C LEOTTI EIRELI foi inabilitado para o item 0024 pelo pregoeiro.

17/08/2021 - 10:36:14 Sistema O item 0024 tem como novo arrematante CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E SERVICOS LTDA com valor
unitário de R$ 410,00.

17/08/2021 - 10:36:14 Sistema O fornecedor M C LEOTTI EIRELI foi inabilitado para o item 0025 pelo pregoeiro.

17/08/2021 - 10:36:14 Sistema O item 0025 tem como novo arrematante CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E SERVICOS LTDA com valor
unitário de R$ 635,00.

17/08/2021 - 10:36:14 Sistema O fornecedor M C LEOTTI EIRELI foi inabilitado para o item 0026 pelo pregoeiro.

17/08/2021 - 10:36:14 Sistema O item 0026 tem como novo arrematante CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E SERVICOS LTDA com valor
unitário de R$ 716,67.

17/08/2021 - 10:36:14 Sistema O fornecedor M C LEOTTI EIRELI foi inabilitado para o item 0027 pelo pregoeiro.

17/08/2021 - 10:36:14 Sistema O item 0027 tem como novo arrematante CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E SERVICOS LTDA com valor
unitário de R$ 680,00.

17/08/2021 - 10:36:14 Sistema O fornecedor M C LEOTTI EIRELI foi inabilitado para o item 0028 pelo pregoeiro.

17/08/2021 - 10:36:14 Sistema O item 0028 tem como novo arrematante CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E SERVICOS LTDA com valor
unitário de R$ 1.066,67.

17/08/2021 - 10:36:14 Sistema O fornecedor M C LEOTTI EIRELI foi inabilitado para o item 0029 pelo pregoeiro.

17/08/2021 - 10:36:14 Sistema O item 0029 tem como novo arrematante CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E SERVICOS LTDA com valor
unitário de R$ 1.326,67.

17/08/2021 - 10:36:14 Sistema O fornecedor M C LEOTTI EIRELI foi inabilitado para o item 0030 pelo pregoeiro.

17/08/2021 - 10:36:14 Sistema O item 0030 tem como novo arrematante CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E SERVICOS LTDA com valor
unitário de R$ 180,00.

17/08/2021 - 10:36:14 Sistema O fornecedor M C LEOTTI EIRELI foi inabilitado para o item 0031 pelo pregoeiro.

17/08/2021 - 10:36:14 Sistema O item 0031 tem como novo arrematante CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E SERVICOS LTDA com valor
unitário de R$ 151,67.

17/08/2021 - 10:36:14 Sistema O fornecedor M C LEOTTI EIRELI foi inabilitado para o item 0032 pelo pregoeiro.

17/08/2021 - 10:36:14 Sistema O item 0032 tem como novo arrematante CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E SERVICOS LTDA com valor
unitário de R$ 151,67.

17/08/2021 - 10:36:14 Sistema O fornecedor M C LEOTTI EIRELI foi inabilitado para o item 0033 pelo pregoeiro.

17/08/2021 - 10:36:14 Sistema O item 0033 tem como novo arrematante CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E SERVICOS LTDA com valor
unitário de R$ 158,33.

17/08/2021 - 10:36:14 Sistema O fornecedor M C LEOTTI EIRELI foi inabilitado para o item 0034 pelo pregoeiro.

17/08/2021 - 10:36:14 Sistema O item 0034 tem como novo arrematante CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E SERVICOS LTDA com valor
unitário de R$ 158,33.

17/08/2021 - 10:36:14 Sistema O fornecedor M C LEOTTI EIRELI foi inabilitado para o item 0035 pelo pregoeiro.
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17/08/2021 - 10:36:14 Sistema O item 0035 tem como novo arrematante CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E SERVICOS LTDA com valor
unitário de R$ 213,33.

17/08/2021 - 10:36:14 Sistema O fornecedor M C LEOTTI EIRELI foi inabilitado para o item 0036 pelo pregoeiro.

17/08/2021 - 10:36:14 Sistema O item 0036 tem como novo arrematante CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E SERVICOS LTDA com valor
unitário de R$ 166,67.

17/08/2021 - 10:36:14 Sistema O fornecedor M C LEOTTI EIRELI foi inabilitado para o item 0037 pelo pregoeiro.

17/08/2021 - 10:36:14 Sistema O item 0037 tem como novo arrematante CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E SERVICOS LTDA com valor
unitário de R$ 201,67.

17/08/2021 - 10:36:14 Sistema O fornecedor M C LEOTTI EIRELI foi inabilitado para o item 0038 pelo pregoeiro.

17/08/2021 - 10:36:14 Sistema O item 0038 tem como novo arrematante CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E SERVICOS LTDA com valor
unitário de R$ 183,33.

17/08/2021 - 10:36:14 Sistema O fornecedor M C LEOTTI EIRELI foi inabilitado para o item 0039 pelo pregoeiro.

17/08/2021 - 10:36:14 Sistema O item 0039 tem como novo arrematante CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E SERVICOS LTDA com valor
unitário de R$ 186,67.

17/08/2021 - 10:36:14 Sistema O fornecedor M C LEOTTI EIRELI foi inabilitado para o item 0040 pelo pregoeiro.

17/08/2021 - 10:36:14 Sistema O item 0040 tem como novo arrematante CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E SERVICOS LTDA com valor
unitário de R$ 186,67.

17/08/2021 - 10:36:14 Sistema O fornecedor M C LEOTTI EIRELI foi inabilitado para o item 0041 pelo pregoeiro.

17/08/2021 - 10:36:14 Sistema O item 0041 tem como novo arrematante CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E SERVICOS LTDA com valor
unitário de R$ 193,33.

17/08/2021 - 10:36:14 Sistema O fornecedor M C LEOTTI EIRELI foi inabilitado para o item 0042 pelo pregoeiro.

17/08/2021 - 10:36:14 Sistema O item 0042 tem como novo arrematante CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E SERVICOS LTDA com valor
unitário de R$ 203,33.

17/08/2021 - 10:36:14 Sistema O fornecedor M C LEOTTI EIRELI foi inabilitado para o item 0043 pelo pregoeiro.

17/08/2021 - 10:36:14 Sistema O item 0043 tem como novo arrematante CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E SERVICOS LTDA com valor
unitário de R$ 210,00.

17/08/2021 - 10:36:14 Sistema O fornecedor M C LEOTTI EIRELI foi inabilitado para o item 0044 pelo pregoeiro.

17/08/2021 - 10:36:14 Sistema O item 0044 tem como novo arrematante CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E SERVICOS LTDA com valor
unitário de R$ 165,00.

17/08/2021 - 10:36:14 Sistema O fornecedor M C LEOTTI EIRELI foi inabilitado para o item 0045 pelo pregoeiro.

17/08/2021 - 10:36:14 Sistema O item 0045 tem como novo arrematante CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E SERVICOS LTDA com valor
unitário de R$ 166,67.

17/08/2021 - 10:36:14 Sistema O fornecedor M C LEOTTI EIRELI foi inabilitado para o item 0046 pelo pregoeiro.

17/08/2021 - 10:36:14 Sistema O item 0046 tem como novo arrematante CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E SERVICOS LTDA com valor
unitário de R$ 183,33.

17/08/2021 - 10:36:14 Sistema O fornecedor M C LEOTTI EIRELI foi inabilitado para o item 0047 pelo pregoeiro.

17/08/2021 - 10:36:14 Sistema O item 0047 tem como novo arrematante CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E SERVICOS LTDA com valor
unitário de R$ 186,67.

17/08/2021 - 10:36:14 Sistema O fornecedor M C LEOTTI EIRELI foi inabilitado para o item 0048 pelo pregoeiro.

17/08/2021 - 10:36:14 Sistema O item 0048 tem como novo arrematante CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E SERVICOS LTDA com valor
unitário de R$ 193,33.

17/08/2021 - 10:36:14 Sistema O fornecedor M C LEOTTI EIRELI foi inabilitado para o item 0049 pelo pregoeiro.

17/08/2021 - 10:36:14 Sistema O item 0049 tem como novo arrematante CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E SERVICOS LTDA com valor
unitário de R$ 193,33.

17/08/2021 - 10:36:14 Sistema O fornecedor M C LEOTTI EIRELI foi inabilitado para o item 0050 pelo pregoeiro.

17/08/2021 - 10:36:14 Sistema O item 0050 tem como novo arrematante CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E SERVICOS LTDA com valor
unitário de R$ 193,33.

17/08/2021 - 10:36:14 Sistema O fornecedor M C LEOTTI EIRELI foi inabilitado para o item 0051 pelo pregoeiro.

17/08/2021 - 10:36:14 Sistema O item 0051 tem como novo arrematante CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E SERVICOS LTDA com valor
unitário de R$ 128,33.

17/08/2021 - 10:36:14 Sistema O fornecedor M C LEOTTI EIRELI foi inabilitado para o item 0052 pelo pregoeiro.

17/08/2021 - 10:36:14 Sistema O item 0052 tem como novo arrematante CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E SERVICOS LTDA com valor
unitário de R$ 83,33.

17/08/2021 - 10:36:14 Sistema O fornecedor M C LEOTTI EIRELI foi inabilitado para o item 0053 pelo pregoeiro.

17/08/2021 - 10:36:14 Sistema O item 0053 tem como novo arrematante CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E SERVICOS LTDA com valor
unitário de R$ 76,67.

17/08/2021 - 10:36:14 Sistema O fornecedor M C LEOTTI EIRELI foi inabilitado para o item 0054 pelo pregoeiro.

17/08/2021 - 10:36:14 Sistema O item 0054 tem como novo arrematante CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E SERVICOS LTDA com valor
unitário de R$ 83,33.

17/08/2021 - 10:36:14 Sistema O fornecedor M C LEOTTI EIRELI foi inabilitado para o item 0055 pelo pregoeiro.

17/08/2021 - 10:36:14 Sistema O item 0055 tem como novo arrematante CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E SERVICOS LTDA com valor
unitário de R$ 83,33.

17/08/2021 - 10:36:14 Sistema O fornecedor M C LEOTTI EIRELI foi inabilitado para o item 0056 pelo pregoeiro.

17/08/2021 - 10:36:14 Sistema O item 0056 tem como novo arrematante CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E SERVICOS LTDA com valor
unitário de R$ 103,33.

17/08/2021 - 10:36:14 Sistema O fornecedor M C LEOTTI EIRELI foi inabilitado para o item 0057 pelo pregoeiro.
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17/08/2021 - 10:36:14 Sistema O item 0057 tem como novo arrematante CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E SERVICOS LTDA com valor
unitário de R$ 93,33.

17/08/2021 - 10:36:14 Sistema O fornecedor M C LEOTTI EIRELI foi inabilitado para o item 0058 pelo pregoeiro.

17/08/2021 - 10:36:14 Sistema O item 0058 tem como novo arrematante CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E SERVICOS LTDA com valor
unitário de R$ 273,33.

17/08/2021 - 10:36:14 Sistema O fornecedor M C LEOTTI EIRELI foi inabilitado para o item 0059 pelo pregoeiro.

17/08/2021 - 10:36:14 Sistema O item 0059 tem como novo arrematante CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E SERVICOS LTDA com valor
unitário de R$ 273,33.

17/08/2021 - 10:36:14 Sistema O fornecedor M C LEOTTI EIRELI foi inabilitado para o item 0060 pelo pregoeiro.

17/08/2021 - 10:36:14 Sistema O item 0060 tem como novo arrematante CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E SERVICOS LTDA com valor
unitário de R$ 280,00.

17/08/2021 - 10:36:14 Sistema O fornecedor M C LEOTTI EIRELI foi inabilitado para o item 0061 pelo pregoeiro.

17/08/2021 - 10:36:14 Sistema O item 0061 tem como novo arrematante CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E SERVICOS LTDA com valor
unitário de R$ 280,00.

17/08/2021 - 10:36:14 Sistema O fornecedor M C LEOTTI EIRELI foi inabilitado para o item 0062 pelo pregoeiro.

17/08/2021 - 10:36:14 Sistema O item 0062 tem como novo arrematante CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E SERVICOS LTDA com valor
unitário de R$ 296,67.

17/08/2021 - 10:36:14 Sistema O fornecedor M C LEOTTI EIRELI foi inabilitado para o item 0063 pelo pregoeiro.

17/08/2021 - 10:36:14 Sistema O item 0063 tem como novo arrematante CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E SERVICOS LTDA com valor
unitário de R$ 296,67.

17/08/2021 - 10:36:14 Sistema O fornecedor M C LEOTTI EIRELI foi inabilitado para o item 0064 pelo pregoeiro.

17/08/2021 - 10:36:14 Sistema O item 0064 tem como novo arrematante CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E SERVICOS LTDA com valor
unitário de R$ 296,67.

17/08/2021 - 10:36:14 Sistema O fornecedor M C LEOTTI EIRELI foi inabilitado para o item 0065 pelo pregoeiro.

17/08/2021 - 10:36:14 Sistema O item 0065 tem como novo arrematante CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E SERVICOS LTDA com valor
unitário de R$ 90,00.

17/08/2021 - 10:36:14 Sistema O fornecedor M C LEOTTI EIRELI foi inabilitado para o item 0066 pelo pregoeiro.

17/08/2021 - 10:36:14 Sistema O item 0066 tem como novo arrematante CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E SERVICOS LTDA com valor
unitário de R$ 130,00.

17/08/2021 - 10:36:14 Sistema O fornecedor M C LEOTTI EIRELI foi inabilitado para o item 0067 pelo pregoeiro.

17/08/2021 - 10:36:14 Sistema O item 0067 tem como novo arrematante CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E SERVICOS LTDA com valor
unitário de R$ 173,33.

17/08/2021 - 10:36:14 Sistema O fornecedor M C LEOTTI EIRELI foi inabilitado para o item 0068 pelo pregoeiro.

17/08/2021 - 10:36:14 Sistema O item 0068 tem como novo arrematante CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E SERVICOS LTDA com valor
unitário de R$ 180,00.

17/08/2021 - 10:36:14 Sistema O fornecedor M C LEOTTI EIRELI foi inabilitado para o item 0069 pelo pregoeiro.

17/08/2021 - 10:36:14 Sistema O item 0069 tem como novo arrematante CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E SERVICOS LTDA com valor
unitário de R$ 163,33.

17/08/2021 - 10:36:14 Sistema O fornecedor M C LEOTTI EIRELI foi inabilitado para o item 0070 pelo pregoeiro.

17/08/2021 - 10:36:14 Sistema O item 0070 tem como novo arrematante CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E SERVICOS LTDA com valor
unitário de R$ 190,00.

17/08/2021 - 10:36:14 Sistema O fornecedor M C LEOTTI EIRELI foi inabilitado para o item 0071 pelo pregoeiro.

17/08/2021 - 10:36:14 Sistema O item 0071 tem como novo arrematante CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E SERVICOS LTDA com valor
unitário de R$ 306,67.

17/08/2021 - 10:36:14 Sistema O fornecedor M C LEOTTI EIRELI foi inabilitado para o item 0072 pelo pregoeiro.

17/08/2021 - 10:36:14 Sistema O item 0072 tem como novo arrematante CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E SERVICOS LTDA com valor
unitário de R$ 120,00.

17/08/2021 - 10:36:14 Sistema O fornecedor M C LEOTTI EIRELI foi inabilitado para o item 0073 pelo pregoeiro.

17/08/2021 - 10:36:14 Sistema O item 0073 tem como novo arrematante CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E SERVICOS LTDA com valor
unitário de R$ 95,00.

17/08/2021 - 10:36:14 Sistema O fornecedor M C LEOTTI EIRELI foi inabilitado para o item 0074 pelo pregoeiro.

17/08/2021 - 10:36:14 Sistema O item 0074 tem como novo arrematante CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E SERVICOS LTDA com valor
unitário de R$ 180,00.

17/08/2021 - 10:36:14 Sistema O fornecedor M C LEOTTI EIRELI foi inabilitado para o item 0075 pelo pregoeiro.

17/08/2021 - 10:36:14 Sistema O item 0075 tem como novo arrematante CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E SERVICOS LTDA com valor
unitário de R$ 183,33.

17/08/2021 - 10:36:14 Sistema O fornecedor M C LEOTTI EIRELI foi inabilitado para o item 0076 pelo pregoeiro.

17/08/2021 - 10:36:14 Sistema O item 0076 tem como novo arrematante CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E SERVICOS LTDA com valor
unitário de R$ 110,00.

17/08/2021 - 10:36:14 Sistema O fornecedor M C LEOTTI EIRELI foi inabilitado para o item 0077 pelo pregoeiro.

17/08/2021 - 10:36:14 Sistema O item 0077 tem como novo arrematante CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E SERVICOS LTDA com valor
unitário de R$ 55,00.

17/08/2021 - 10:36:14 Sistema O fornecedor M C LEOTTI EIRELI foi inabilitado para o item 0078 pelo pregoeiro.

17/08/2021 - 10:36:14 Sistema O item 0078 tem como novo arrematante CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E SERVICOS LTDA com valor
unitário de R$ 198,33.

17/08/2021 - 10:36:14 Sistema O fornecedor M C LEOTTI EIRELI foi inabilitado para o item 0079 pelo pregoeiro.
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17/08/2021 - 10:36:14 Sistema O item 0079 tem como novo arrematante CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E SERVICOS LTDA com valor
unitário de R$ 146,67.

17/08/2021 - 10:36:14 Sistema O fornecedor M C LEOTTI EIRELI foi inabilitado para o item 0080 pelo pregoeiro.

17/08/2021 - 10:36:14 Sistema O item 0080 tem como novo arrematante CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E SERVICOS LTDA com valor
unitário de R$ 163,33.

17/08/2021 - 10:36:14 Sistema O fornecedor M C LEOTTI EIRELI foi inabilitado para o item 0081 pelo pregoeiro.

17/08/2021 - 10:36:14 Sistema O item 0081 tem como novo arrematante CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E SERVICOS LTDA com valor
unitário de R$ 234,67.

17/08/2021 - 10:36:14 Sistema O fornecedor M C LEOTTI EIRELI foi inabilitado para o item 0082 pelo pregoeiro.

17/08/2021 - 10:36:14 Sistema O item 0082 tem como novo arrematante CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E SERVICOS LTDA com valor
unitário de R$ 386,67.

17/08/2021 - 10:36:14 Sistema O fornecedor M C LEOTTI EIRELI foi inabilitado para o item 0083 pelo pregoeiro.

17/08/2021 - 10:36:14 Sistema O item 0083 tem como novo arrematante CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E SERVICOS LTDA com valor
unitário de R$ 430,00.

17/08/2021 - 10:36:14 Sistema O fornecedor M C LEOTTI EIRELI foi inabilitado para o item 0084 pelo pregoeiro.

17/08/2021 - 10:36:14 Sistema O item 0084 tem como novo arrematante CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E SERVICOS LTDA com valor
unitário de R$ 630,00.

17/08/2021 - 10:36:14 Sistema O fornecedor M C LEOTTI EIRELI foi inabilitado para o item 0085 pelo pregoeiro.

17/08/2021 - 10:36:14 Sistema O item 0085 tem como novo arrematante CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E SERVICOS LTDA com valor
unitário de R$ 673,33.

17/08/2021 - 10:36:14 Sistema O fornecedor M C LEOTTI EIRELI foi inabilitado para o item 0086 pelo pregoeiro.

17/08/2021 - 10:36:14 Sistema O item 0086 tem como novo arrematante CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E SERVICOS LTDA com valor
unitário de R$ 151,67.

17/08/2021 - 10:36:14 Sistema O fornecedor M C LEOTTI EIRELI foi inabilitado para o item 0087 pelo pregoeiro.

17/08/2021 - 10:36:14 Sistema O item 0087 tem como novo arrematante CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E SERVICOS LTDA com valor
unitário de R$ 161,67.

17/08/2021 - 10:36:14 Sistema O fornecedor M C LEOTTI EIRELI foi inabilitado para o item 0088 pelo pregoeiro.

17/08/2021 - 10:36:14 Sistema O item 0088 tem como novo arrematante CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E SERVICOS LTDA com valor
unitário de R$ 165,00.

17/08/2021 - 10:36:14 Sistema O fornecedor M C LEOTTI EIRELI foi inabilitado para o item 0089 pelo pregoeiro.

17/08/2021 - 10:36:14 Sistema O item 0089 tem como novo arrematante CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E SERVICOS LTDA com valor
unitário de R$ 171,67.

17/08/2021 - 10:36:14 Sistema O fornecedor M C LEOTTI EIRELI foi inabilitado para o item 0090 pelo pregoeiro.

17/08/2021 - 10:36:14 Sistema O item 0090 tem como novo arrematante CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E SERVICOS LTDA com valor
unitário de R$ 103,33.

17/08/2021 - 10:36:14 Sistema O fornecedor M C LEOTTI EIRELI foi inabilitado para o item 0091 pelo pregoeiro.

17/08/2021 - 10:36:14 Sistema O item 0091 tem como novo arrematante CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E SERVICOS LTDA com valor
unitário de R$ 113,33.

17/08/2021 - 10:36:14 Sistema O fornecedor M C LEOTTI EIRELI foi inabilitado para o item 0092 pelo pregoeiro.

17/08/2021 - 10:36:14 Sistema O item 0092 tem como novo arrematante CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E SERVICOS LTDA com valor
unitário de R$ 90,00.

17/08/2021 - 10:36:14 Sistema O fornecedor M C LEOTTI EIRELI foi inabilitado para o item 0094 pelo pregoeiro.

17/08/2021 - 10:36:14 Sistema O item 0094 tem como novo arrematante CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E SERVICOS LTDA com valor
unitário de R$ 70,67.

17/08/2021 - 10:36:14 Sistema O fornecedor M C LEOTTI EIRELI foi inabilitado para o item 0095 pelo pregoeiro.

17/08/2021 - 10:36:14 Sistema O item 0095 tem como novo arrematante CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E SERVICOS LTDA com valor
unitário de R$ 64,00.

17/08/2021 - 10:36:14 Sistema O fornecedor M C LEOTTI EIRELI foi inabilitado para o item 0096 pelo pregoeiro.

17/08/2021 - 10:36:14 Sistema O item 0096 tem como novo arrematante CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E SERVICOS LTDA com valor
unitário de R$ 120,67.

17/08/2021 - 10:36:14 Sistema O fornecedor M C LEOTTI EIRELI foi inabilitado para o item 0097 pelo pregoeiro.

17/08/2021 - 10:36:14 Sistema O item 0097 tem como novo arrematante CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E SERVICOS LTDA com valor
unitário de R$ 127,33.

17/08/2021 - 10:36:14 Sistema O fornecedor M C LEOTTI EIRELI foi inabilitado para o item 0098 pelo pregoeiro.

17/08/2021 - 10:36:14 Sistema O item 0098 tem como novo arrematante CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E SERVICOS LTDA com valor
unitário de R$ 117,33.

17/08/2021 - 10:36:14 Sistema O fornecedor M C LEOTTI EIRELI foi inabilitado para o item 0099 pelo pregoeiro.

17/08/2021 - 10:36:14 Sistema O item 0099 tem como novo arrematante CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E SERVICOS LTDA com valor
unitário de R$ 127,33.

17/08/2021 - 10:36:14 Sistema O fornecedor M C LEOTTI EIRELI foi inabilitado para o item 0100 pelo pregoeiro.

17/08/2021 - 10:36:14 Sistema O item 0100 tem como novo arrematante CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E SERVICOS LTDA com valor
unitário de R$ 128,00.

17/08/2021 - 10:36:14 Sistema O fornecedor M C LEOTTI EIRELI foi inabilitado para o item 0101 pelo pregoeiro.

17/08/2021 - 10:36:14 Sistema O item 0101 tem como novo arrematante CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E SERVICOS LTDA com valor
unitário de R$ 134,67.

17/08/2021 - 10:36:14 Sistema O fornecedor M C LEOTTI EIRELI foi inabilitado para o item 0102 pelo pregoeiro.
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17/08/2021 - 10:36:14 Sistema O item 0102 tem como novo arrematante CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E SERVICOS LTDA com valor
unitário de R$ 134,67.

17/08/2021 - 10:36:14 Sistema O fornecedor M C LEOTTI EIRELI foi inabilitado para o item 0103 pelo pregoeiro.

17/08/2021 - 10:36:14 Sistema O item 0103 tem como novo arrematante CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E SERVICOS LTDA com valor
unitário de R$ 153,33.

17/08/2021 - 10:36:14 Sistema O fornecedor M C LEOTTI EIRELI foi inabilitado para o item 0104 pelo pregoeiro.

17/08/2021 - 10:36:14 Sistema O item 0104 tem como novo arrematante CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E SERVICOS LTDA com valor
unitário de R$ 153,33.

17/08/2021 - 10:36:14 Sistema O fornecedor M C LEOTTI EIRELI foi inabilitado para o item 0105 pelo pregoeiro.

17/08/2021 - 10:36:14 Sistema O item 0105 tem como novo arrematante CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E SERVICOS LTDA com valor
unitário de R$ 50,00.

17/08/2021 - 10:36:14 Sistema O fornecedor M C LEOTTI EIRELI foi inabilitado para o item 0106 pelo pregoeiro.

17/08/2021 - 10:36:14 Sistema O item 0106 tem como novo arrematante CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E SERVICOS LTDA com valor
unitário de R$ 55,00.

17/08/2021 - 10:36:14 Sistema O fornecedor M C LEOTTI EIRELI foi inabilitado para o item 0107 pelo pregoeiro.

17/08/2021 - 10:36:14 Sistema O item 0107 tem como novo arrematante CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E SERVICOS LTDA com valor
unitário de R$ 73,33.

17/08/2021 - 10:36:14 Sistema O fornecedor M C LEOTTI EIRELI foi inabilitado para o item 0108 pelo pregoeiro.

17/08/2021 - 10:36:14 Sistema O item 0108 tem como novo arrematante CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E SERVICOS LTDA com valor
unitário de R$ 76,67.

17/08/2021 - 10:36:14 Sistema O fornecedor M C LEOTTI EIRELI foi inabilitado para o item 0109 pelo pregoeiro.

17/08/2021 - 10:36:14 Sistema O item 0109 tem como novo arrematante CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E SERVICOS LTDA com valor
unitário de R$ 83,33.

17/08/2021 - 10:36:14 Sistema O fornecedor M C LEOTTI EIRELI foi inabilitado para o item 0110 pelo pregoeiro.

17/08/2021 - 10:36:14 Sistema O item 0110 tem como novo arrematante CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E SERVICOS LTDA com valor
unitário de R$ 90,00.

17/08/2021 - 10:36:14 Sistema O fornecedor M C LEOTTI EIRELI foi inabilitado para o item 0111 pelo pregoeiro.

17/08/2021 - 10:36:14 Sistema O item 0111 tem como novo arrematante CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E SERVICOS LTDA com valor
unitário de R$ 76,67.

17/08/2021 - 10:36:14 Sistema O fornecedor M C LEOTTI EIRELI foi inabilitado para o item 0112 pelo pregoeiro.

17/08/2021 - 10:36:14 Sistema O item 0112 tem como novo arrematante CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E SERVICOS LTDA com valor
unitário de R$ 90,00.

17/08/2021 - 10:36:14 Sistema O fornecedor M C LEOTTI EIRELI foi inabilitado para o item 0113 pelo pregoeiro.

17/08/2021 - 10:36:14 Sistema O item 0113 tem como novo arrematante CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E SERVICOS LTDA com valor
unitário de R$ 76,67.

17/08/2021 - 10:36:14 Sistema O fornecedor M C LEOTTI EIRELI foi inabilitado para o item 0114 pelo pregoeiro.

17/08/2021 - 10:36:14 Sistema O item 0114 tem como novo arrematante CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E SERVICOS LTDA com valor
unitário de R$ 76,67.

17/08/2021 - 10:36:14 Sistema O fornecedor M C LEOTTI EIRELI foi inabilitado para o item 0115 pelo pregoeiro.

17/08/2021 - 10:36:14 Sistema O item 0115 tem como novo arrematante CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E SERVICOS LTDA com valor
unitário de R$ 90,00.

17/08/2021 - 10:36:14 Sistema O fornecedor M C LEOTTI EIRELI foi inabilitado para o item 0116 pelo pregoeiro.

17/08/2021 - 10:36:14 Sistema O item 0116 tem como novo arrematante CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E SERVICOS LTDA com valor
unitário de R$ 100,00.

17/08/2021 - 10:36:14 Sistema O fornecedor M C LEOTTI EIRELI foi inabilitado para o item 0117 pelo pregoeiro.

17/08/2021 - 10:36:14 Sistema O item 0117 tem como novo arrematante CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E SERVICOS LTDA com valor
unitário de R$ 200,00.

17/08/2021 - 10:36:14 Sistema O fornecedor M C LEOTTI EIRELI foi inabilitado para o item 0118 pelo pregoeiro.

17/08/2021 - 10:36:14 Sistema O item 0118 tem como novo arrematante CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E SERVICOS LTDA com valor
unitário de R$ 380,00.

17/08/2021 - 10:36:14 Sistema O fornecedor M C LEOTTI EIRELI foi inabilitado para o item 0119 pelo pregoeiro.

17/08/2021 - 10:36:14 Sistema O item 0119 tem como novo arrematante CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E SERVICOS LTDA com valor
unitário de R$ 213,33.

17/08/2021 - 10:36:14 Sistema O fornecedor M C LEOTTI EIRELI foi inabilitado para o item 0120 pelo pregoeiro.

17/08/2021 - 10:36:14 Sistema O item 0120 tem como novo arrematante CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E SERVICOS LTDA com valor
unitário de R$ 176,67.

17/08/2021 - 10:36:14 Sistema O fornecedor M C LEOTTI EIRELI foi inabilitado para o item 0121 pelo pregoeiro.

17/08/2021 - 10:36:14 Sistema O item 0121 tem como novo arrematante CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E SERVICOS LTDA com valor
unitário de R$ 2.876,67.

17/08/2021 - 10:36:14 Sistema O fornecedor M C LEOTTI EIRELI foi inabilitado para o item 0122 pelo pregoeiro.

17/08/2021 - 10:36:14 Sistema O item 0122 tem como novo arrematante CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E SERVICOS LTDA com valor
unitário de R$ 1.472,00.

17/08/2021 - 10:36:14 Sistema O fornecedor M C LEOTTI EIRELI foi inabilitado para o item 0123 pelo pregoeiro.

17/08/2021 - 10:36:14 Sistema O item 0123 tem como novo arrematante CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E SERVICOS LTDA com valor
unitário de R$ 1.068,00.

17/08/2021 - 10:36:14 Sistema O fornecedor M C LEOTTI EIRELI foi inabilitado para o item 0124 pelo pregoeiro.
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17/08/2021 - 10:36:14 Sistema O item 0124 tem como novo arrematante CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E SERVICOS LTDA com valor
unitário de R$ 1.163,33.

17/08/2021 - 10:36:14 Sistema O fornecedor M C LEOTTI EIRELI foi inabilitado para o item 0125 pelo pregoeiro.

17/08/2021 - 10:36:14 Sistema O item 0125 tem como novo arrematante CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E SERVICOS LTDA com valor
unitário de R$ 790,00.

17/08/2021 - 10:36:14 Sistema O fornecedor M C LEOTTI EIRELI foi inabilitado para o item 0126 pelo pregoeiro.

17/08/2021 - 10:36:14 Sistema O item 0126 tem como novo arrematante CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E SERVICOS LTDA com valor
unitário de R$ 676,67.

17/08/2021 - 10:36:14 Sistema O fornecedor M C LEOTTI EIRELI foi inabilitado para o item 0127 pelo pregoeiro.

17/08/2021 - 10:36:14 Sistema O item 0127 tem como novo arrematante CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E SERVICOS LTDA com valor
unitário de R$ 59,67.

17/08/2021 - 10:36:14 Sistema O fornecedor M C LEOTTI EIRELI foi inabilitado para o item 0129 pelo pregoeiro.

17/08/2021 - 10:36:14 Sistema O item 0129 tem como novo arrematante CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E SERVICOS LTDA com valor
unitário de R$ 206,67.

17/08/2021 - 10:36:14 Sistema O fornecedor M C LEOTTI EIRELI foi inabilitado para o item 0130 pelo pregoeiro.

17/08/2021 - 10:36:14 Sistema O item 0130 tem como novo arrematante CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E SERVICOS LTDA com valor
unitário de R$ 37,00.

17/08/2021 - 10:36:14 Sistema O fornecedor M C LEOTTI EIRELI foi inabilitado para o item 0131 pelo pregoeiro.

17/08/2021 - 10:36:14 Sistema O item 0131 tem como novo arrematante CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E SERVICOS LTDA com valor
unitário de R$ 40,00.

17/08/2021 - 10:36:14 Sistema O fornecedor M C LEOTTI EIRELI foi inabilitado para o item 0132 pelo pregoeiro.

17/08/2021 - 10:36:14 Sistema O item 0132 tem como novo arrematante CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E SERVICOS LTDA com valor
unitário de R$ 41,67.

17/08/2021 - 10:36:14 Sistema O fornecedor M C LEOTTI EIRELI foi inabilitado para o item 0133 pelo pregoeiro.

17/08/2021 - 10:36:14 Sistema O item 0133 tem como novo arrematante CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E SERVICOS LTDA com valor
unitário de R$ 45,00.

17/08/2021 - 10:36:14 Sistema O fornecedor M C LEOTTI EIRELI foi inabilitado para o item 0134 pelo pregoeiro.

17/08/2021 - 10:36:14 Sistema O item 0134 tem como novo arrematante CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E SERVICOS LTDA com valor
unitário de R$ 21,00.

17/08/2021 - 10:36:14 Sistema O fornecedor M C LEOTTI EIRELI foi inabilitado para o item 0135 pelo pregoeiro.

17/08/2021 - 10:36:14 Sistema O item 0135 tem como novo arrematante CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E SERVICOS LTDA com valor
unitário de R$ 104,33.

17/08/2021 - 10:36:14 Sistema O fornecedor M C LEOTTI EIRELI foi inabilitado para o item 0136 pelo pregoeiro.

17/08/2021 - 10:36:14 Sistema O item 0136 tem como novo arrematante CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E SERVICOS LTDA com valor
unitário de R$ 107,00.

17/08/2021 - 10:36:14 Sistema O fornecedor M C LEOTTI EIRELI foi inabilitado para o item 0137 pelo pregoeiro.

17/08/2021 - 10:36:14 Sistema O item 0137 tem como novo arrematante CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E SERVICOS LTDA com valor
unitário de R$ 106,33.

17/08/2021 - 10:36:14 Sistema O fornecedor M C LEOTTI EIRELI foi inabilitado para o item 0138 pelo pregoeiro.

17/08/2021 - 10:36:14 Sistema O item 0138 tem como novo arrematante CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E SERVICOS LTDA com valor
unitário de R$ 127,00.

17/08/2021 - 10:36:14 Sistema O fornecedor M C LEOTTI EIRELI foi inabilitado para o item 0139 pelo pregoeiro.

17/08/2021 - 10:36:14 Sistema O item 0139 tem como novo arrematante CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E SERVICOS LTDA com valor
unitário de R$ 106,00.

17/08/2021 - 10:36:14 Sistema O fornecedor M C LEOTTI EIRELI foi inabilitado para o item 0140 pelo pregoeiro.

17/08/2021 - 10:36:14 Sistema O item 0140 tem como novo arrematante CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E SERVICOS LTDA com valor
unitário de R$ 46,67.

17/08/2021 - 10:36:14 Sistema O fornecedor M C LEOTTI EIRELI foi inabilitado para o item 0141 pelo pregoeiro.

17/08/2021 - 10:36:14 Sistema O item 0141 tem como novo arrematante CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E SERVICOS LTDA com valor
unitário de R$ 46,67.

17/08/2021 - 10:36:14 Sistema O fornecedor M C LEOTTI EIRELI foi inabilitado para o item 0142 pelo pregoeiro.

17/08/2021 - 10:36:14 Sistema O item 0142 tem como novo arrematante CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E SERVICOS LTDA com valor
unitário de R$ 40,00.

17/08/2021 - 10:36:14 Sistema O fornecedor M C LEOTTI EIRELI foi inabilitado para o item 0143 pelo pregoeiro.

17/08/2021 - 10:36:14 Sistema O item 0143 tem como novo arrematante CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E SERVICOS LTDA com valor
unitário de R$ 69,33.

17/08/2021 - 10:36:14 Sistema O fornecedor M C LEOTTI EIRELI foi inabilitado para o item 0144 pelo pregoeiro.

17/08/2021 - 10:36:14 Sistema O item 0144 tem como novo arrematante CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E SERVICOS LTDA com valor
unitário de R$ 31,33.

17/08/2021 - 10:36:14 Sistema O fornecedor M C LEOTTI EIRELI foi inabilitado para o item 0145 pelo pregoeiro.

17/08/2021 - 10:36:14 Sistema O item 0145 tem como novo arrematante CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E SERVICOS LTDA com valor
unitário de R$ 44,00.

17/08/2021 - 10:36:14 Sistema O fornecedor M C LEOTTI EIRELI foi inabilitado para o item 0146 pelo pregoeiro.

17/08/2021 - 10:36:14 Sistema O item 0146 tem como novo arrematante CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E SERVICOS LTDA com valor
unitário de R$ 51,67.

17/08/2021 - 10:36:14 Sistema O fornecedor M C LEOTTI EIRELI foi inabilitado para o item 0147 pelo pregoeiro.
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17/08/2021 - 10:36:14 Sistema O item 0147 tem como novo arrematante CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E SERVICOS LTDA com valor
unitário de R$ 98,33.

17/08/2021 - 10:36:14 Sistema O fornecedor M C LEOTTI EIRELI foi inabilitado para o item 0148 pelo pregoeiro.

17/08/2021 - 10:36:14 Sistema O item 0148 tem como novo arrematante CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E SERVICOS LTDA com valor
unitário de R$ 146,67.

17/08/2021 - 10:36:14 Sistema O fornecedor M C LEOTTI EIRELI foi inabilitado para o item 0149 pelo pregoeiro.

17/08/2021 - 10:36:14 Sistema O item 0149 tem como novo arrematante CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E SERVICOS LTDA com valor
unitário de R$ 4,50.

17/08/2021 - 10:36:14 Sistema O fornecedor M C LEOTTI EIRELI foi inabilitado para o item 0150 pelo pregoeiro.

17/08/2021 - 10:36:14 Sistema O item 0150 tem como novo arrematante CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E SERVICOS LTDA com valor
unitário de R$ 5,50.

17/08/2021 - 10:36:14 Sistema O fornecedor M C LEOTTI EIRELI foi inabilitado para o item 0151 pelo pregoeiro.

17/08/2021 - 10:36:14 Sistema O item 0151 tem como novo arrematante CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E SERVICOS LTDA com valor
unitário de R$ 5,67.

17/08/2021 - 10:36:14 Sistema O fornecedor M C LEOTTI EIRELI foi inabilitado para o item 0152 pelo pregoeiro.

17/08/2021 - 10:36:14 Sistema O item 0152 tem como novo arrematante CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E SERVICOS LTDA com valor
unitário de R$ 6,67.

17/08/2021 - 10:36:14 Sistema O fornecedor M C LEOTTI EIRELI foi inabilitado para o item 0153 pelo pregoeiro.

17/08/2021 - 10:36:14 Sistema O item 0153 tem como novo arrematante CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E SERVICOS LTDA com valor
unitário de R$ 3,50.

17/08/2021 - 10:36:14 Sistema O fornecedor M C LEOTTI EIRELI foi inabilitado para o item 0154 pelo pregoeiro.

17/08/2021 - 10:36:14 Sistema O item 0154 tem como novo arrematante CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E SERVICOS LTDA com valor
unitário de R$ 253,33.

17/08/2021 - 10:36:14 Sistema O fornecedor M C LEOTTI EIRELI foi inabilitado para o item 0155 pelo pregoeiro.

17/08/2021 - 10:36:14 Sistema O item 0155 tem como novo arrematante CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E SERVICOS LTDA com valor
unitário de R$ 326,67.

17/08/2021 - 10:36:14 Sistema O fornecedor M C LEOTTI EIRELI foi inabilitado para o item 0156 pelo pregoeiro.

17/08/2021 - 10:36:14 Sistema O item 0156 tem como novo arrematante CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E SERVICOS LTDA com valor
unitário de R$ 48,67.

17/08/2021 - 10:36:14 Sistema O fornecedor M C LEOTTI EIRELI foi inabilitado para o item 0157 pelo pregoeiro.

17/08/2021 - 10:36:14 Sistema O item 0157 tem como novo arrematante CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E SERVICOS LTDA com valor
unitário de R$ 48,67.

17/08/2021 - 10:36:14 Sistema O fornecedor M C LEOTTI EIRELI foi inabilitado para o item 0158 pelo pregoeiro.

17/08/2021 - 10:36:14 Sistema O item 0158 tem como novo arrematante CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E SERVICOS LTDA com valor
unitário de R$ 9,87.

17/08/2021 - 10:36:14 Sistema O fornecedor M C LEOTTI EIRELI foi inabilitado para o item 0159 pelo pregoeiro.

17/08/2021 - 10:36:14 Sistema O item 0159 tem como novo arrematante CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E SERVICOS LTDA com valor
unitário de R$ 13,93.

17/08/2021 - 10:36:14 Sistema O fornecedor M C LEOTTI EIRELI foi inabilitado para o item 0160 pelo pregoeiro.

17/08/2021 - 10:36:14 Sistema O item 0160 tem como novo arrematante CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E SERVICOS LTDA com valor
unitário de R$ 13,27.

17/08/2021 - 10:36:14 Sistema O fornecedor M C LEOTTI EIRELI foi inabilitado para o item 0162 pelo pregoeiro.

17/08/2021 - 10:36:14 Sistema O item 0162 tem como novo arrematante CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E SERVICOS LTDA com valor
unitário de R$ 17,60.

17/08/2021 - 10:36:14 Sistema O fornecedor M C LEOTTI EIRELI foi inabilitado para o item 0163 pelo pregoeiro.

17/08/2021 - 10:36:14 Sistema O item 0163 tem como novo arrematante CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E SERVICOS LTDA com valor
unitário de R$ 15,87.

17/08/2021 - 10:36:14 Sistema O fornecedor M C LEOTTI EIRELI foi inabilitado para o item 0164 pelo pregoeiro.

17/08/2021 - 10:36:14 Sistema O item 0164 tem como novo arrematante CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E SERVICOS LTDA com valor
unitário de R$ 31,00.

17/08/2021 - 11:25:56 Pregoeiro A EMPRESA CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ:19.104.617/0001-85, ESTÁ
COM A CERTIDAO DE REGULARIDADE DE NATUREZA TRIBUTÁRIA CASSADA, FICA DETERMINADO
O PRAZO DE CINCO DIAS PRA APRESENTAÇÃO DA CERTIDÃO REGULARIZADA, OU SEJA A
LICITANTE TEM ATÉ ÀS 18:00 DO DIA 24/08/2021, SOB PENA DE NÃO CONTRATAÇÃO

20/08/2021 - 09:18:25 Pregoeiro Bom dia!!

20/08/2021 - 09:21:47 Pregoeiro Prezados (as) licitantes, conforme registrado em chat, referente a documentação da empresa CARDOSO,
visto que a mesma já atendeou a solicitação, informo que daremos continuidade ao certame segunda feira
23/08/2021 às 08:30.

23/08/2021 - 08:32:38 Sistema O julgamento da intenção de recurso foi revertido para o item 0001.

23/08/2021 - 08:32:38 Sistema Intenção: Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME (AR ELETRICA
ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-08, pelo fato de essa não ter anexado junto à
habilitação o documento a que faz referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro
cadastral junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da emissão do
certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos, após análise da comissão, pela
inabilitação dessa licitante em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da
isonomia, visto que em procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE 9/2021-017 PMI, cujo o objeto
na oportunidade era aquisição de EPI`S (equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da
secretaria municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e... (CONTINUA)
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23/08/2021 - 08:32:38 Sistema (CONT. 1) demais unidades vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao Ministério Público .
Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de
1993, visto que os preços praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de habilitação, além de não
atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item 9.10.11, A) do instrumento convocatório.

23/08/2021 - 08:32:38 Sistema Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada.

23/08/2021 - 08:33:22 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0001.

23/08/2021 - 08:33:22 Sistema Intenção: Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME (AR ELETRICA
ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-08, pelo fato de essa não ter anexado junto à
habilitação o documento a que faz referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro
cadastral junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da emissão do
certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos, após análise da comissão, pela
inabilitação dessa licitante em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da
isonomia, visto que em procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE 9/2021-017 PMI, cujo o objeto
na oportunidade era aquisição de EPI`S (equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da
secretaria municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e... (CONTINUA)

23/08/2021 - 08:33:22 Sistema (CONT. 1) demais unidades vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao Ministério Público .
Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de
1993, visto que os preços praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de habilitação, além de não
atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item 9.10.11, A) do instrumento convocatório.

23/08/2021 - 08:33:22 Sistema Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada

23/08/2021 - 08:33:29 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0001.

23/08/2021 - 08:33:29 Sistema Intenção: Declaramos a intenção de recurso tendo em vista, que a licitante vencedora do respectivo item,
deixou de apresentar documentos exigidos no edital, tais como: CRC e SICAF, além de apresentar preços
considerados inexequiveis nos termos do edital e da Lei 8.666/93, os quais serão melhor detalhados nas
razões recursais. termos que pedimos deferimento.

23/08/2021 - 08:33:29 Sistema Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada

23/08/2021 - 08:33:55 Sistema O julgamento da intenção de recurso foi revertido para o item 0002.

23/08/2021 - 08:33:55 Sistema Intenção: Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME (AR ELETRICA
ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-08, pelo fato de essa não ter anexado junto à
habilitação o documento a que faz referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro
cadastral junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da emissão do
certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos, após análise da comissão, pela
inabilitação dessa licitante em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da
isonomia, visto que em procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE 9/2021-017 PMI, cujo o objeto
na oportunidade era aquisição de EPI`S (equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da
secretaria municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e... (CONTINUA)

23/08/2021 - 08:33:55 Sistema (CONT. 1) demais unidades vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao Ministério Público .
Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de
1993, visto que os preços praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de habilitação, além de não
atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item 9.10.11, A) do instrumento convocatório.

23/08/2021 - 08:33:55 Sistema Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada

23/08/2021 - 08:34:05 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0002.

23/08/2021 - 08:34:05 Sistema Intenção: Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME (AR ELETRICA
ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-08, pelo fato de essa não ter anexado junto à
habilitação o documento a que faz referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro
cadastral junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da emissão do
certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos, após análise da comissão, pela
inabilitação dessa licitante em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da
isonomia, visto que em procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE 9/2021-017 PMI, cujo o objeto
na oportunidade era aquisição de EPI`S (equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da
secretaria municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e... (CONTINUA)

23/08/2021 - 08:34:05 Sistema (CONT. 1) demais unidades vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao Ministério Público .
Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de
1993, visto que os preços praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de habilitação, além de não
atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item 9.10.11, A) do instrumento convocatório.

23/08/2021 - 08:34:05 Sistema Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada

23/08/2021 - 08:34:12 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0002.

23/08/2021 - 08:34:12 Sistema Intenção: Declaramos a intenção de recurso tendo em vista, que a licitante vencedora do respectivo item,
deixou de apresentar documentos exigidos no edital, tais como: CRC e SICAF, além de apresentar preços
considerados inexequiveis nos termos do edital e da Lei 8.666/93, os quais serão melhor detalhados nas
razões recursais. termos que pedimos deferimento.

23/08/2021 - 08:34:12 Sistema Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada

23/08/2021 - 08:34:28 Sistema O julgamento da intenção de recurso foi revertido para o item 0003.

23/08/2021 - 08:34:28 Sistema Intenção: Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME (AR ELETRICA
ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-08, pelo fato de essa não ter anexado junto à
habilitação o documento a que faz referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro
cadastral junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da emissão do
certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos, após análise da comissão, pela
inabilitação dessa licitante em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da
isonomia, visto que em procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE 9/2021-017 PMI, cujo o objeto
na oportunidade era aquisição de EPI`S (equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da
secretaria municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e... (CONTINUA)
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23/08/2021 - 08:34:28 Sistema (CONT. 1) demais unidades vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao Ministério Público .
Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de
1993, visto que os preços praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de habilitação, além de não
atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item 9.10.11, A) do instrumento convocatório.

23/08/2021 - 08:34:28 Sistema Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada

23/08/2021 - 08:34:35 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0003.

23/08/2021 - 08:34:35 Sistema Intenção: Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME (AR ELETRICA
ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-08, pelo fato de essa não ter anexado junto à
habilitação o documento a que faz referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro
cadastral junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da emissão do
certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos, após análise da comissão, pela
inabilitação dessa licitante em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da
isonomia, visto que em procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE 9/2021-017 PMI, cujo o objeto
na oportunidade era aquisição de EPI`S (equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da
secretaria municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e... (CONTINUA)

23/08/2021 - 08:34:35 Sistema (CONT. 1) demais unidades vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao Ministério Público .
Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de
1993, visto que os preços praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de habilitação, além de não
atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item 9.10.11, A) do instrumento convocatório.

23/08/2021 - 08:34:35 Sistema Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada

23/08/2021 - 08:34:42 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0003.

23/08/2021 - 08:34:42 Sistema Intenção: Declaramos a intenção de recurso tendo em vista, que a licitante vencedora do respectivo item,
deixou de apresentar documentos exigidos no edital, tais como: CRC e SICAF, além de apresentar preços
considerados inexequiveis nos termos do edital e da Lei 8.666/93, os quais serão melhor detalhados nas
razões recursais. termos que pedimos deferimento.

23/08/2021 - 08:34:42 Sistema Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada

23/08/2021 - 08:34:59 Sistema O julgamento da intenção de recurso foi revertido para o item 0004.

23/08/2021 - 08:34:59 Sistema Intenção: Manifesto intenção de recurso em face da empresa: BIOCLEAN SERVIÇOS E CONSTRUÇÃO
EIRELI, CNPJ: 83.339.556/0001-34, pelo fato dessa não ter anexado à Prova de regularidade junto ao setor
de Tributo Municipal de Itupiranga (Certidão Negativa), conforme item 9.9.7, o documento a que faz
referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro cadastral junto ao sistema de
cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da emissão do certificado de regularidade
cadastral – CRC, desse modo solicitamos, após análise da comissão, pela inabilitação dessa licitante em
observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da isonomia, visto que em
procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento mencionado acima no
procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE 9/2021-017 PMI, cujo o objeto na oportunidade era
aquisição de EPI`S (equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da... (CONTINUA)

23/08/2021 - 08:34:59 Sistema (CONT. 1) secretaria municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e demais unidades
vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada pela Sra. Pregoeira, atue de
forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao Ministério Público. As certidões Simplificada da Junta
Comercial do Estado e específica da Junta Comercial do Estado, estão em desconformidade com os itens
9.10.2 e 9.10.3 por restarem vencidas, bem como o documento a que se refere o item 9.9.1. CNPJ - Prova
de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, emitido em 29/11/2019, restando vencida, ademais,
solicitamos que seja efetuada diligências com base no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993,
visto que os preços praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que vinha
sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de habilitação, além de não
atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item 9.10.11,...

23/08/2021 - 08:34:59 Sistema (CONT. 2) A) do instrumento convocatório. Em referencia a proposta,não atende o prazo de validade,do
requisitos do item 6.5

23/08/2021 - 08:34:59 Sistema Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada

23/08/2021 - 08:35:06 Sistema O julgamento da intenção de recurso foi revertido para o item 0004.

23/08/2021 - 08:35:06 Sistema Intenção: BOA TARDE vinhemos através deste documento solicitar intenção de Recurso em face da
empresa BIOCLEN SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI, pelos seguintes motivos - Os atestados de
capacidade tecnica não possui os quantitativos conforme solicita o edital - A empresa não apresentou a
certidão Municipal de Itupiranga conforme solicita os itens 9.9.7 - A empresa apresentou a certidão especifica
e simplificada fora do prazo de validade estipulado no edital

23/08/2021 - 08:35:06 Sistema Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada

23/08/2021 - 08:35:15 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0004.

23/08/2021 - 08:35:15 Sistema Intenção: Manifesto intenção de recurso em face da empresa: BIOCLEAN SERVIÇOS E CONSTRUÇÃO
EIRELI, CNPJ: 83.339.556/0001-34, pelo fato dessa não ter anexado à Prova de regularidade junto ao setor
de Tributo Municipal de Itupiranga (Certidão Negativa), conforme item 9.9.7, o documento a que faz
referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro cadastral junto ao sistema de
cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da emissão do certificado de regularidade
cadastral – CRC, desse modo solicitamos, após análise da comissão, pela inabilitação dessa licitante em
observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da isonomia, visto que em
procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento mencionado acima no
procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE 9/2021-017 PMI, cujo o objeto na oportunidade era
aquisição de EPI`S (equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da... (CONTINUA)

23/08/2021 - 08:35:15 Sistema (CONT. 1) secretaria municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e demais unidades
vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada pela Sra. Pregoeira, atue de
forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao Ministério Público. As certidões Simplificada da Junta
Comercial do Estado e específica da Junta Comercial do Estado, estão em desconformidade com os itens
9.10.2 e 9.10.3 por restarem vencidas, bem como o documento a que se refere o item 9.9.1. CNPJ - Prova
de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, emitido em 29/11/2019, restando vencida, ademais,
solicitamos que seja efetuada diligências com base no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993,
visto que os preços praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que vinha
sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de habilitação, além de não
atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item 9.10.11,...

23/08/2021 - 08:35:15 Sistema (CONT. 2) A) do instrumento convocatório. Em referencia a proposta,não atende o prazo de validade,do
requisitos do item 6.5

23/08/2021 - 08:35:15 Sistema Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada
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23/08/2021 - 08:35:22 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0004.

23/08/2021 - 08:35:22 Sistema Intenção: BOA TARDE vinhemos através deste documento solicitar intenção de Recurso em face da
empresa BIOCLEN SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI, pelos seguintes motivos - Os atestados de
capacidade tecnica não possui os quantitativos conforme solicita o edital - A empresa não apresentou a
certidão Municipal de Itupiranga conforme solicita os itens 9.9.7 - A empresa apresentou a certidão especifica
e simplificada fora do prazo de validade estipulado no edital

23/08/2021 - 08:35:22 Sistema Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada

23/08/2021 - 08:35:29 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0004.

23/08/2021 - 08:35:29 Sistema Intenção: Declaramos a intenção de recurso tendo em vista, que a licitante vencedora do respectivo item,
deixou de apresentar documentos exigidos no edital, tais como: CRC e SICAF, além de apresentar preços
considerados inexequiveis nos termos do edital e da Lei 8.666/93, os quais serão melhor detalhados nas
razões recursais. termos que pedimos deferimento.

23/08/2021 - 08:35:29 Sistema Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada

23/08/2021 - 08:36:27 Sistema O julgamento da intenção de recurso foi revertido para o item 0005.

23/08/2021 - 08:36:27 Sistema Intenção: Manifesto intenção de recurso em face da empresa: BIOCLEAN SERVIÇOS E CONSTRUÇÃO
EIRELI, CNPJ: 83.339.556/0001-34, pelo fato dessa não ter anexado à Prova de regularidade junto ao setor
de Tributo Municipal de Itupiranga (Certidão Negativa), conforme item 9.9.7, o documento a que faz
referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro cadastral junto ao sistema de
cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da emissão do certificado de regularidade
cadastral – CRC, desse modo solicitamos, após análise da comissão, pela inabilitação dessa licitante em
observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da isonomia, visto que em
procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento mencionado acima no
procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE 9/2021-017 PMI, cujo o objeto na oportunidade era
aquisição de EPI`S (equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da... (CONTINUA)

23/08/2021 - 08:36:27 Sistema (CONT. 1) secretaria municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e demais unidades
vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada pela Sra. Pregoeira, atue de
forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao Ministério Público. As certidões Simplificada da Junta
Comercial do Estado e específica da Junta Comercial do Estado, estão em desconformidade com os itens
9.10.2 e 9.10.3 por restarem vencidas, bem como o documento a que se refere o item 9.9.1. CNPJ - Prova
de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, emitido em 29/11/2019, restando vencida, ademais,
solicitamos que seja efetuada diligências com base no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993,
visto que os preços praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que vinha
sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de habilitação, além de não
atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item 9.10.11,...

23/08/2021 - 08:36:27 Sistema (CONT. 2) A) do instrumento convocatório. Em referencia a proposta,não atende o prazo de validade,do
requisitos do item 6.5

23/08/2021 - 08:36:27 Sistema Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada

23/08/2021 - 08:36:34 Sistema O julgamento da intenção de recurso foi revertido para o item 0005.

23/08/2021 - 08:36:34 Sistema Intenção: BOA TARDE vinhemos através deste documento solicitar intenção de Recurso em face da
empresa BIOCLEN SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI, pelos seguintes motivos - Os atestados de
capacidade tecnica não possui os quantitativos conforme solicita o edital - A empresa não apresentou a
certidão Municipal de Itupiranga conforme solicita os itens 9.9.7 - A empresa apresentou a certidão especifica
e simplificada fora do prazo de validade estipulado no edital

23/08/2021 - 08:36:34 Sistema Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada

23/08/2021 - 08:36:40 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0005.

23/08/2021 - 08:36:40 Sistema Intenção: Manifesto intenção de recurso em face da empresa: BIOCLEAN SERVIÇOS E CONSTRUÇÃO
EIRELI, CNPJ: 83.339.556/0001-34, pelo fato dessa não ter anexado à Prova de regularidade junto ao setor
de Tributo Municipal de Itupiranga (Certidão Negativa), conforme item 9.9.7, o documento a que faz
referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro cadastral junto ao sistema de
cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da emissão do certificado de regularidade
cadastral – CRC, desse modo solicitamos, após análise da comissão, pela inabilitação dessa licitante em
observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da isonomia, visto que em
procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento mencionado acima no
procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE 9/2021-017 PMI, cujo o objeto na oportunidade era
aquisição de EPI`S (equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da... (CONTINUA)

23/08/2021 - 08:36:40 Sistema (CONT. 1) secretaria municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e demais unidades
vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada pela Sra. Pregoeira, atue de
forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao Ministério Público. As certidões Simplificada da Junta
Comercial do Estado e específica da Junta Comercial do Estado, estão em desconformidade com os itens
9.10.2 e 9.10.3 por restarem vencidas, bem como o documento a que se refere o item 9.9.1. CNPJ - Prova
de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, emitido em 29/11/2019, restando vencida, ademais,
solicitamos que seja efetuada diligências com base no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993,
visto que os preços praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que vinha
sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de habilitação, além de não
atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item 9.10.11,...

23/08/2021 - 08:36:40 Sistema (CONT. 2) A) do instrumento convocatório. Em referencia a proposta,não atende o prazo de validade,do
requisitos do item 6.5

23/08/2021 - 08:36:40 Sistema Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada

23/08/2021 - 08:36:47 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0005.

23/08/2021 - 08:36:47 Sistema Intenção: BOA TARDE vinhemos através deste documento solicitar intenção de Recurso em face da
empresa BIOCLEN SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI, pelos seguintes motivos - Os atestados de
capacidade tecnica não possui os quantitativos conforme solicita o edital - A empresa não apresentou a
certidão Municipal de Itupiranga conforme solicita os itens 9.9.7 - A empresa apresentou a certidão especifica
e simplificada fora do prazo de validade estipulado no edital

23/08/2021 - 08:36:47 Sistema Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada

23/08/2021 - 08:36:53 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0005.

23/08/2021 - 08:36:53 Sistema Intenção: Declaramos a intenção de recurso tendo em vista, que a licitante vencedora do respectivo item,
deixou de apresentar documentos exigidos no edital, tais como: CRC e SICAF, além de apresentar preços
considerados inexequiveis nos termos do edital e da Lei 8.666/93, os quais serão melhor detalhados nas
razões recursais. termos que pedimos deferimento.

23/08/2021 - 08:36:53 Sistema Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada

23/08/2021 - 08:37:05 Sistema O julgamento da intenção de recurso foi revertido para o item 0006.
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23/08/2021 - 08:37:05 Sistema Intenção: Manifesto intenção de recurso em face da empresa: BIOCLEAN SERVIÇOS E CONSTRUÇÃO
EIRELI, CNPJ: 83.339.556/0001-34, pelo fato dessa não ter anexado à Prova de regularidade junto ao setor
de Tributo Municipal de Itupiranga (Certidão Negativa), conforme item 9.9.7, o documento a que faz
referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro cadastral junto ao sistema de
cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da emissão do certificado de regularidade
cadastral – CRC, desse modo solicitamos, após análise da comissão, pela inabilitação dessa licitante em
observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da isonomia, visto que em
procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento mencionado acima no
procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE 9/2021-017 PMI, cujo o objeto na oportunidade era
aquisição de EPI`S (equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da... (CONTINUA)

23/08/2021 - 08:37:05 Sistema (CONT. 1) secretaria municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e demais unidades
vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada pela Sra. Pregoeira, atue de
forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao Ministério Público. As certidões Simplificada da Junta
Comercial do Estado e específica da Junta Comercial do Estado, estão em desconformidade com os itens
9.10.2 e 9.10.3 por restarem vencidas, bem como o documento a que se refere o item 9.9.1. CNPJ - Prova
de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, emitido em 29/11/2019, restando vencida, ademais,
solicitamos que seja efetuada diligências com base no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993,
visto que os preços praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que vinha
sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de habilitação, além de não
atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item 9.10.11,...

23/08/2021 - 08:37:05 Sistema (CONT. 2) A) do instrumento convocatório. Em referencia a proposta,não atende o prazo de validade,do
requisitos do item 6.5

23/08/2021 - 08:37:05 Sistema Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada

23/08/2021 - 08:37:11 Sistema O julgamento da intenção de recurso foi revertido para o item 0006.

23/08/2021 - 08:37:11 Sistema Intenção: BOA TARDE vinhemos através deste documento solicitar intenção de Recurso em face da
empresa BIOCLEN SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI, pelos seguintes motivos - Os atestados de
capacidade tecnica não possui os quantitativos conforme solicita o edital - A empresa não apresentou a
certidão Municipal de Itupiranga conforme solicita os itens 9.9.7 - A empresa apresentou a certidão especifica
e simplificada fora do prazo de validade estipulado no edital

23/08/2021 - 08:37:11 Sistema Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada

23/08/2021 - 08:37:17 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0006.

23/08/2021 - 08:37:17 Sistema Intenção: Manifesto intenção de recurso em face da empresa: BIOCLEAN SERVIÇOS E CONSTRUÇÃO
EIRELI, CNPJ: 83.339.556/0001-34, pelo fato dessa não ter anexado à Prova de regularidade junto ao setor
de Tributo Municipal de Itupiranga (Certidão Negativa), conforme item 9.9.7, o documento a que faz
referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro cadastral junto ao sistema de
cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da emissão do certificado de regularidade
cadastral – CRC, desse modo solicitamos, após análise da comissão, pela inabilitação dessa licitante em
observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da isonomia, visto que em
procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento mencionado acima no
procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE 9/2021-017 PMI, cujo o objeto na oportunidade era
aquisição de EPI`S (equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da... (CONTINUA)

23/08/2021 - 08:37:17 Sistema (CONT. 1) secretaria municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e demais unidades
vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada pela Sra. Pregoeira, atue de
forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao Ministério Público. As certidões Simplificada da Junta
Comercial do Estado e específica da Junta Comercial do Estado, estão em desconformidade com os itens
9.10.2 e 9.10.3 por restarem vencidas, bem como o documento a que se refere o item 9.9.1. CNPJ - Prova
de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, emitido em 29/11/2019, restando vencida, ademais,
solicitamos que seja efetuada diligências com base no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993,
visto que os preços praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que vinha
sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de habilitação, além de não
atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item 9.10.11,...

23/08/2021 - 08:37:17 Sistema (CONT. 2) A) do instrumento convocatório. Em referencia a proposta,não atende o prazo de validade,do
requisitos do item 6.5

23/08/2021 - 08:37:17 Sistema Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada

23/08/2021 - 08:37:24 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0006.

23/08/2021 - 08:37:24 Sistema Intenção: BOA TARDE vinhemos através deste documento solicitar intenção de Recurso em face da
empresa BIOCLEN SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI, pelos seguintes motivos - Os atestados de
capacidade tecnica não possui os quantitativos conforme solicita o edital - A empresa não apresentou a
certidão Municipal de Itupiranga conforme solicita os itens 9.9.7 - A empresa apresentou a certidão especifica
e simplificada fora do prazo de validade estipulado no edital

23/08/2021 - 08:37:24 Sistema Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada

23/08/2021 - 08:37:29 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0006.

23/08/2021 - 08:37:29 Sistema Intenção: Declaramos a intenção de recurso tendo em vista, que a licitante vencedora do respectivo item,
deixou de apresentar documentos exigidos no edital, tais como: CRC e SICAF, além de apresentar preços
considerados inexequiveis nos termos do edital e da Lei 8.666/93, os quais serão melhor detalhados nas
razões recursais. termos que pedimos deferimento.

23/08/2021 - 08:37:29 Sistema Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada

23/08/2021 - 08:37:41 Sistema O julgamento da intenção de recurso foi revertido para o item 0007.

23/08/2021 - 08:37:41 Sistema Intenção: Manifesto intenção de recurso em face da empresa: BIOCLEAN SERVIÇOS E CONSTRUÇÃO
EIRELI, CNPJ: 83.339.556/0001-34, pelo fato dessa não ter anexado à Prova de regularidade junto ao setor
de Tributo Municipal de Itupiranga (Certidão Negativa), conforme item 9.9.7, o documento a que faz
referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro cadastral junto ao sistema de
cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da emissão do certificado de regularidade
cadastral – CRC, desse modo solicitamos, após análise da comissão, pela inabilitação dessa licitante em
observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da isonomia, visto que em
procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento mencionado acima no
procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE 9/2021-017 PMI, cujo o objeto na oportunidade era
aquisição de EPI`S (equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da... (CONTINUA)
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23/08/2021 - 08:37:41 Sistema (CONT. 1) secretaria municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e demais unidades
vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada pela Sra. Pregoeira, atue de
forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao Ministério Público. As certidões Simplificada da Junta
Comercial do Estado e específica da Junta Comercial do Estado, estão em desconformidade com os itens
9.10.2 e 9.10.3 por restarem vencidas, bem como o documento a que se refere o item 9.9.1. CNPJ - Prova
de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, emitido em 29/11/2019, restando vencida, ademais,
solicitamos que seja efetuada diligências com base no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993,
visto que os preços praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que vinha
sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de habilitação, além de não
atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item 9.10.11,...

23/08/2021 - 08:37:41 Sistema (CONT. 2) A) do instrumento convocatório. Em referencia a proposta,não atende o prazo de validade,do
requisitos do item 6.5

23/08/2021 - 08:37:41 Sistema Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada

23/08/2021 - 08:37:49 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0007.

23/08/2021 - 08:37:49 Sistema Intenção: Manifesto intenção de recurso em face da empresa: BIOCLEAN SERVIÇOS E CONSTRUÇÃO
EIRELI, CNPJ: 83.339.556/0001-34, pelo fato dessa não ter anexado à Prova de regularidade junto ao setor
de Tributo Municipal de Itupiranga (Certidão Negativa), conforme item 9.9.7, o documento a que faz
referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro cadastral junto ao sistema de
cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da emissão do certificado de regularidade
cadastral – CRC, desse modo solicitamos, após análise da comissão, pela inabilitação dessa licitante em
observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da isonomia, visto que em
procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento mencionado acima no
procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE 9/2021-017 PMI, cujo o objeto na oportunidade era
aquisição de EPI`S (equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da... (CONTINUA)

23/08/2021 - 08:37:49 Sistema (CONT. 1) secretaria municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e demais unidades
vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada pela Sra. Pregoeira, atue de
forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao Ministério Público. As certidões Simplificada da Junta
Comercial do Estado e específica da Junta Comercial do Estado, estão em desconformidade com os itens
9.10.2 e 9.10.3 por restarem vencidas, bem como o documento a que se refere o item 9.9.1. CNPJ - Prova
de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, emitido em 29/11/2019, restando vencida, ademais,
solicitamos que seja efetuada diligências com base no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993,
visto que os preços praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que vinha
sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de habilitação, além de não
atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item 9.10.11,...

23/08/2021 - 08:37:49 Sistema (CONT. 2) A) do instrumento convocatório. Em referencia a proposta,não atende o prazo de validade,do
requisitos do item 6.5

23/08/2021 - 08:37:49 Sistema Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada

23/08/2021 - 08:38:12 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0007.

23/08/2021 - 08:38:12 Sistema Intenção: Declaramos a intenção de recurso tendo em vista, que a licitante vencedora do respectivo item,
deixou de apresentar documentos exigidos no edital, tais como: CRC e SICAF, além de apresentar preços
considerados inexequiveis nos termos do edital e da Lei 8.666/93, os quais serão melhor detalhados nas
razões recursais. termos que pedimos deferimento.

23/08/2021 - 08:38:12 Sistema Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada

23/08/2021 - 08:38:24 Sistema O julgamento da intenção de recurso foi revertido para o item 0008.

23/08/2021 - 08:38:24 Sistema Intenção: Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME (AR ELETRICA
ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-08, pelo fato de essa não ter anexado junto à
habilitação o documento a que faz referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro
cadastral junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da emissão do
certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos, após análise da comissão, pela
inabilitação dessa licitante em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da
isonomia, visto que em procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE 9/2021-017 PMI, cujo o objeto
na oportunidade era aquisição de EPI`S (equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da
secretaria municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e... (CONTINUA)

23/08/2021 - 08:38:24 Sistema (CONT. 1) demais unidades vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao Ministério Público .
Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de
1993, visto que os preços praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de habilitação, além de não
atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item 9.10.11, A) do instrumento convocatório.

23/08/2021 - 08:38:24 Sistema Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada

23/08/2021 - 08:38:30 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0008.

23/08/2021 - 08:38:30 Sistema Intenção: Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME (AR ELETRICA
ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-08, pelo fato de essa não ter anexado junto à
habilitação o documento a que faz referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro
cadastral junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da emissão do
certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos, após análise da comissão, pela
inabilitação dessa licitante em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da
isonomia, visto que em procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE 9/2021-017 PMI, cujo o objeto
na oportunidade era aquisição de EPI`S (equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da
secretaria municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e... (CONTINUA)

23/08/2021 - 08:38:30 Sistema (CONT. 1) demais unidades vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao Ministério Público .
Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de
1993, visto que os preços praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de habilitação, além de não
atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item 9.10.11, A) do instrumento convocatório.

23/08/2021 - 08:38:30 Sistema Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada

23/08/2021 - 08:38:36 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0008.

23/08/2021 - 08:38:36 Sistema Intenção: Declaramos a intenção de recurso tendo em vista, que a licitante vencedora do respectivo item,
deixou de apresentar documentos exigidos no edital, tais como: CRC e SICAF, além de apresentar preços
considerados inexequiveis nos termos do edital e da Lei 8.666/93, os quais serão melhor detalhados nas
razões recursais. termos que pedimos deferimento.

23/08/2021 - 08:38:36 Sistema Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada
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23/08/2021 - 08:39:00 Sistema O julgamento da intenção de recurso foi revertido para o item 0009.

23/08/2021 - 08:39:00 Sistema Intenção: Manifesto intenção de recurso em face da empresa: BIOCLEAN SERVIÇOS E CONSTRUÇÃO
EIRELI, CNPJ: 83.339.556/0001-34, pelo fato dessa não ter anexado à Prova de regularidade junto ao setor
de Tributo Municipal de Itupiranga (Certidão Negativa), conforme item 9.9.7, o documento a que faz
referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro cadastral junto ao sistema de
cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da emissão do certificado de regularidade
cadastral – CRC, desse modo solicitamos, após análise da comissão, pela inabilitação dessa licitante em
observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da isonomia, visto que em
procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento mencionado acima no
procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE 9/2021-017 PMI, cujo o objeto na oportunidade era
aquisição de EPI`S (equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da... (CONTINUA)

23/08/2021 - 08:39:00 Sistema (CONT. 1) secretaria municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e demais unidades
vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada pela Sra. Pregoeira, atue de
forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao Ministério Público. As certidões Simplificada da Junta
Comercial do Estado e específica da Junta Comercial do Estado, estão em desconformidade com os itens
9.10.2 e 9.10.3 por restarem vencidas, bem como o documento a que se refere o item 9.9.1. CNPJ - Prova
de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, emitido em 29/11/2019, restando vencida, ademais,
solicitamos que seja efetuada diligências com base no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993,
visto que os preços praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que vinha
sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de habilitação, além de não
atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item 9.10.11,...

23/08/2021 - 08:39:00 Sistema (CONT. 2) A) do instrumento convocatório. Em referencia a proposta,não atende o prazo de validade,do
requisitos do item 6.5

23/08/2021 - 08:39:00 Sistema Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada

23/08/2021 - 08:39:07 Sistema O julgamento da intenção de recurso foi revertido para o item 0009.

23/08/2021 - 08:39:07 Sistema Intenção: BOA TARDE vinhemos através deste documento solicitar intenção de Recurso em face da
empresa BIOCLEN SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI, pelos seguintes motivos - Os atestados de
capacidade tecnica não possui os quantitativos conforme solicita o edital - A empresa não apresentou a
certidão Municipal de Itupiranga conforme solicita os itens 9.9.7 - A empresa apresentou a certidão especifica
e simplificada fora do prazo de validade estipulado no edital

23/08/2021 - 08:39:07 Sistema Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada

23/08/2021 - 08:39:13 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0009.

23/08/2021 - 08:39:13 Sistema Intenção: Manifesto intenção de recurso em face da empresa: BIOCLEAN SERVIÇOS E CONSTRUÇÃO
EIRELI, CNPJ: 83.339.556/0001-34, pelo fato dessa não ter anexado à Prova de regularidade junto ao setor
de Tributo Municipal de Itupiranga (Certidão Negativa), conforme item 9.9.7, o documento a que faz
referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro cadastral junto ao sistema de
cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da emissão do certificado de regularidade
cadastral – CRC, desse modo solicitamos, após análise da comissão, pela inabilitação dessa licitante em
observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da isonomia, visto que em
procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento mencionado acima no
procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE 9/2021-017 PMI, cujo o objeto na oportunidade era
aquisição de EPI`S (equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da... (CONTINUA)

23/08/2021 - 08:39:13 Sistema (CONT. 1) secretaria municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e demais unidades
vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada pela Sra. Pregoeira, atue de
forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao Ministério Público. As certidões Simplificada da Junta
Comercial do Estado e específica da Junta Comercial do Estado, estão em desconformidade com os itens
9.10.2 e 9.10.3 por restarem vencidas, bem como o documento a que se refere o item 9.9.1. CNPJ - Prova
de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, emitido em 29/11/2019, restando vencida, ademais,
solicitamos que seja efetuada diligências com base no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993,
visto que os preços praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que vinha
sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de habilitação, além de não
atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item 9.10.11,...

23/08/2021 - 08:39:13 Sistema (CONT. 2) A) do instrumento convocatório. Em referencia a proposta,não atende o prazo de validade,do
requisitos do item 6.5

23/08/2021 - 08:39:13 Sistema Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada

23/08/2021 - 08:39:18 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0009.

23/08/2021 - 08:39:18 Sistema Intenção: BOA TARDE vinhemos através deste documento solicitar intenção de Recurso em face da
empresa BIOCLEN SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI, pelos seguintes motivos - Os atestados de
capacidade tecnica não possui os quantitativos conforme solicita o edital - A empresa não apresentou a
certidão Municipal de Itupiranga conforme solicita os itens 9.9.7 - A empresa apresentou a certidão especifica
e simplificada fora do prazo de validade estipulado no edital

23/08/2021 - 08:39:18 Sistema Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada

23/08/2021 - 08:39:24 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0009.

23/08/2021 - 08:39:24 Sistema Intenção: Declaramos a intenção de recurso tendo em vista, que a licitante vencedora do respectivo item,
deixou de apresentar documentos exigidos no edital, tais como: CRC e SICAF, além de apresentar preços
considerados inexequiveis nos termos do edital e da Lei 8.666/93, os quais serão melhor detalhados nas
razões recursais. termos que pedimos deferimento.

23/08/2021 - 08:39:24 Sistema Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada

23/08/2021 - 08:39:34 Sistema O julgamento da intenção de recurso foi revertido para o item 0010.

23/08/2021 - 08:39:34 Sistema Intenção: Manifesto intenção de recurso em face da empresa: BIOCLEAN SERVIÇOS E CONSTRUÇÃO
EIRELI, CNPJ: 83.339.556/0001-34, pelo fato dessa não ter anexado à Prova de regularidade junto ao setor
de Tributo Municipal de Itupiranga (Certidão Negativa), conforme item 9.9.7, o documento a que faz
referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro cadastral junto ao sistema de
cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da emissão do certificado de regularidade
cadastral – CRC, desse modo solicitamos, após análise da comissão, pela inabilitação dessa licitante em
observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da isonomia, visto que em
procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento mencionado acima no
procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE 9/2021-017 PMI, cujo o objeto na oportunidade era
aquisição de EPI`S (equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da... (CONTINUA)
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23/08/2021 - 08:39:34 Sistema (CONT. 1) secretaria municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e demais unidades
vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada pela Sra. Pregoeira, atue de
forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao Ministério Público. As certidões Simplificada da Junta
Comercial do Estado e específica da Junta Comercial do Estado, estão em desconformidade com os itens
9.10.2 e 9.10.3 por restarem vencidas, bem como o documento a que se refere o item 9.9.1. CNPJ - Prova
de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, emitido em 29/11/2019, restando vencida, ademais,
solicitamos que seja efetuada diligências com base no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993,
visto que os preços praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que vinha
sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de habilitação, além de não
atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item 9.10.11,...

23/08/2021 - 08:39:34 Sistema (CONT. 2) A) do instrumento convocatório. Em referencia a proposta,não atende o prazo de validade,do
requisitos do item 6.5

23/08/2021 - 08:39:34 Sistema Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada

23/08/2021 - 08:39:39 Sistema O julgamento da intenção de recurso foi revertido para o item 0010.

23/08/2021 - 08:39:39 Sistema Intenção: BOA TARDE vinhemos através deste documento solicitar intenção de Recurso em face da
empresa BIOCLEN SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI, pelos seguintes motivos - Os atestados de
capacidade tecnica não possui os quantitativos conforme solicita o edital - A empresa não apresentou a
certidão Municipal de Itupiranga conforme solicita os itens 9.9.7 - A empresa apresentou a certidão especifica
e simplificada fora do prazo de validade estipulado no edital

23/08/2021 - 08:39:39 Sistema Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada

23/08/2021 - 08:39:46 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0010.

23/08/2021 - 08:39:46 Sistema Intenção: Manifesto intenção de recurso em face da empresa: BIOCLEAN SERVIÇOS E CONSTRUÇÃO
EIRELI, CNPJ: 83.339.556/0001-34, pelo fato dessa não ter anexado à Prova de regularidade junto ao setor
de Tributo Municipal de Itupiranga (Certidão Negativa), conforme item 9.9.7, o documento a que faz
referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro cadastral junto ao sistema de
cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da emissão do certificado de regularidade
cadastral – CRC, desse modo solicitamos, após análise da comissão, pela inabilitação dessa licitante em
observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da isonomia, visto que em
procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento mencionado acima no
procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE 9/2021-017 PMI, cujo o objeto na oportunidade era
aquisição de EPI`S (equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da... (CONTINUA)

23/08/2021 - 08:39:46 Sistema (CONT. 1) secretaria municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e demais unidades
vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada pela Sra. Pregoeira, atue de
forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao Ministério Público. As certidões Simplificada da Junta
Comercial do Estado e específica da Junta Comercial do Estado, estão em desconformidade com os itens
9.10.2 e 9.10.3 por restarem vencidas, bem como o documento a que se refere o item 9.9.1. CNPJ - Prova
de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, emitido em 29/11/2019, restando vencida, ademais,
solicitamos que seja efetuada diligências com base no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993,
visto que os preços praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que vinha
sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de habilitação, além de não
atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item 9.10.11,...

23/08/2021 - 08:39:46 Sistema (CONT. 2) A) do instrumento convocatório. Em referencia a proposta,não atende o prazo de validade,do
requisitos do item 6.5

23/08/2021 - 08:39:46 Sistema Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada

23/08/2021 - 08:39:51 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0010.

23/08/2021 - 08:39:51 Sistema Intenção: BOA TARDE vinhemos através deste documento solicitar intenção de Recurso em face da
empresa BIOCLEN SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI, pelos seguintes motivos - Os atestados de
capacidade tecnica não possui os quantitativos conforme solicita o edital - A empresa não apresentou a
certidão Municipal de Itupiranga conforme solicita os itens 9.9.7 - A empresa apresentou a certidão especifica
e simplificada fora do prazo de validade estipulado no edital

23/08/2021 - 08:39:51 Sistema Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada

23/08/2021 - 08:40:04 Sistema O julgamento da intenção de recurso foi revertido para o item 0011.

23/08/2021 - 08:40:04 Sistema Intenção: Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME (AR ELETRICA
ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-08, pelo fato de essa não ter anexado junto à
habilitação o documento a que faz referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro
cadastral junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da emissão do
certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos, após análise da comissão, pela
inabilitação dessa licitante em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da
isonomia, visto que em procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE 9/2021-017 PMI, cujo o objeto
na oportunidade era aquisição de EPI`S (equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da
secretaria municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e... (CONTINUA)

23/08/2021 - 08:40:04 Sistema (CONT. 1) demais unidades vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao Ministério Público .
Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de
1993, visto que os preços praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de habilitação, além de não
atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item 9.10.11, A) do instrumento convocatório.

23/08/2021 - 08:40:04 Sistema Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada

23/08/2021 - 08:40:11 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0011.

23/08/2021 - 08:40:11 Sistema Intenção: Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME (AR ELETRICA
ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-08, pelo fato de essa não ter anexado junto à
habilitação o documento a que faz referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro
cadastral junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da emissão do
certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos, após análise da comissão, pela
inabilitação dessa licitante em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da
isonomia, visto que em procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE 9/2021-017 PMI, cujo o objeto
na oportunidade era aquisição de EPI`S (equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da
secretaria municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e... (CONTINUA)

23/08/2021 - 08:40:11 Sistema (CONT. 1) demais unidades vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao Ministério Público .
Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de
1993, visto que os preços praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de habilitação, além de não
atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item 9.10.11, A) do instrumento convocatório.
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23/08/2021 - 08:40:11 Sistema Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada

23/08/2021 - 08:40:23 Sistema O julgamento da intenção de recurso foi revertido para o item 0012.

23/08/2021 - 08:40:23 Sistema Intenção: Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME (AR ELETRICA
ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-08, pelo fato de essa não ter anexado junto à
habilitação o documento a que faz referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro
cadastral junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da emissão do
certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos, após análise da comissão, pela
inabilitação dessa licitante em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da
isonomia, visto que em procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE 9/2021-017 PMI, cujo o objeto
na oportunidade era aquisição de EPI`S (equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da
secretaria municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e... (CONTINUA)

23/08/2021 - 08:40:23 Sistema (CONT. 1) demais unidades vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao Ministério Público .
Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de
1993, visto que os preços praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de habilitação, além de não
atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item 9.10.11, A) do instrumento convocatório.

23/08/2021 - 08:40:23 Sistema Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada

23/08/2021 - 08:40:30 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0012.

23/08/2021 - 08:40:30 Sistema Intenção: Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME (AR ELETRICA
ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-08, pelo fato de essa não ter anexado junto à
habilitação o documento a que faz referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro
cadastral junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da emissão do
certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos, após análise da comissão, pela
inabilitação dessa licitante em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da
isonomia, visto que em procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE 9/2021-017 PMI, cujo o objeto
na oportunidade era aquisição de EPI`S (equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da
secretaria municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e... (CONTINUA)

23/08/2021 - 08:40:30 Sistema (CONT. 1) demais unidades vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao Ministério Público .
Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de
1993, visto que os preços praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de habilitação, além de não
atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item 9.10.11, A) do instrumento convocatório.

23/08/2021 - 08:40:30 Sistema Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada

23/08/2021 - 08:40:54 Sistema O julgamento da intenção de recurso foi revertido para o item 0013.

23/08/2021 - 08:40:54 Sistema Intenção: Manifesto intenção de recurso em face da empresa: BIOCLEAN SERVIÇOS E CONSTRUÇÃO
EIRELI, CNPJ: 83.339.556/0001-34, pelo fato dessa não ter anexado à Prova de regularidade junto ao setor
de Tributo Municipal de Itupiranga (Certidão Negativa), conforme item 9.9.7, o documento a que faz
referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro cadastral junto ao sistema de
cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da emissão do certificado de regularidade
cadastral – CRC, desse modo solicitamos, após análise da comissão, pela inabilitação dessa licitante em
observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da isonomia, visto que em
procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento mencionado acima no
procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE 9/2021-017 PMI, cujo o objeto na oportunidade era
aquisição de EPI`S (equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da... (CONTINUA)

23/08/2021 - 08:40:54 Sistema (CONT. 1) secretaria municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e demais unidades
vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada pela Sra. Pregoeira, atue de
forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao Ministério Público. As certidões Simplificada da Junta
Comercial do Estado e específica da Junta Comercial do Estado, estão em desconformidade com os itens
9.10.2 e 9.10.3 por restarem vencidas, bem como o documento a que se refere o item 9.9.1. CNPJ - Prova
de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, emitido em 29/11/2019, restando vencida, ademais,
solicitamos que seja efetuada diligências com base no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993,
visto que os preços praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que vinha
sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de habilitação, além de não
atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item 9.10.11,...

23/08/2021 - 08:40:54 Sistema (CONT. 2) A) do instrumento convocatório. Em referencia a proposta,não atende o prazo de validade,do
requisitos do item 6.5

23/08/2021 - 08:40:54 Sistema Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada

23/08/2021 - 08:41:01 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0013.

23/08/2021 - 08:41:01 Sistema Intenção: Manifesto intenção de recurso em face da empresa: BIOCLEAN SERVIÇOS E CONSTRUÇÃO
EIRELI, CNPJ: 83.339.556/0001-34, pelo fato dessa não ter anexado à Prova de regularidade junto ao setor
de Tributo Municipal de Itupiranga (Certidão Negativa), conforme item 9.9.7, o documento a que faz
referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro cadastral junto ao sistema de
cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da emissão do certificado de regularidade
cadastral – CRC, desse modo solicitamos, após análise da comissão, pela inabilitação dessa licitante em
observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da isonomia, visto que em
procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento mencionado acima no
procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE 9/2021-017 PMI, cujo o objeto na oportunidade era
aquisição de EPI`S (equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da... (CONTINUA)

23/08/2021 - 08:41:01 Sistema (CONT. 1) secretaria municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e demais unidades
vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada pela Sra. Pregoeira, atue de
forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao Ministério Público. As certidões Simplificada da Junta
Comercial do Estado e específica da Junta Comercial do Estado, estão em desconformidade com os itens
9.10.2 e 9.10.3 por restarem vencidas, bem como o documento a que se refere o item 9.9.1. CNPJ - Prova
de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, emitido em 29/11/2019, restando vencida, ademais,
solicitamos que seja efetuada diligências com base no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993,
visto que os preços praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que vinha
sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de habilitação, além de não
atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item 9.10.11,...

23/08/2021 - 08:41:01 Sistema (CONT. 2) A) do instrumento convocatório. Em referencia a proposta,não atende o prazo de validade,do
requisitos do item 6.5

23/08/2021 - 08:41:01 Sistema Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada

23/08/2021 - 08:41:14 Sistema O julgamento da intenção de recurso foi revertido para o item 0014.
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23/08/2021 - 08:41:14 Sistema Intenção: Manifesto intenção de recurso em face da empresa: BIOCLEAN SERVIÇOS E CONSTRUÇÃO
EIRELI, CNPJ: 83.339.556/0001-34, pelo fato dessa não ter anexado à Prova de regularidade junto ao setor
de Tributo Municipal de Itupiranga (Certidão Negativa), conforme item 9.9.7, o documento a que faz
referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro cadastral junto ao sistema de
cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da emissão do certificado de regularidade
cadastral – CRC, desse modo solicitamos, após análise da comissão, pela inabilitação dessa licitante em
observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da isonomia, visto que em
procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento mencionado acima no
procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE 9/2021-017 PMI, cujo o objeto na oportunidade era
aquisição de EPI`S (equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da... (CONTINUA)

23/08/2021 - 08:41:14 Sistema (CONT. 1) secretaria municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e demais unidades
vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada pela Sra. Pregoeira, atue de
forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao Ministério Público. As certidões Simplificada da Junta
Comercial do Estado e específica da Junta Comercial do Estado, estão em desconformidade com os itens
9.10.2 e 9.10.3 por restarem vencidas, bem como o documento a que se refere o item 9.9.1. CNPJ - Prova
de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, emitido em 29/11/2019, restando vencida, ademais,
solicitamos que seja efetuada diligências com base no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993,
visto que os preços praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que vinha
sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de habilitação, além de não
atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item 9.10.11,...

23/08/2021 - 08:41:14 Sistema (CONT. 2) A) do instrumento convocatório. Em referencia a proposta,não atende o prazo de validade,do
requisitos do item 6.5

23/08/2021 - 08:41:14 Sistema Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada

23/08/2021 - 08:41:21 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0014.

23/08/2021 - 08:41:21 Sistema Intenção: Manifesto intenção de recurso em face da empresa: BIOCLEAN SERVIÇOS E CONSTRUÇÃO
EIRELI, CNPJ: 83.339.556/0001-34, pelo fato dessa não ter anexado à Prova de regularidade junto ao setor
de Tributo Municipal de Itupiranga (Certidão Negativa), conforme item 9.9.7, o documento a que faz
referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro cadastral junto ao sistema de
cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da emissão do certificado de regularidade
cadastral – CRC, desse modo solicitamos, após análise da comissão, pela inabilitação dessa licitante em
observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da isonomia, visto que em
procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento mencionado acima no
procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE 9/2021-017 PMI, cujo o objeto na oportunidade era
aquisição de EPI`S (equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da... (CONTINUA)

23/08/2021 - 08:41:21 Sistema (CONT. 1) secretaria municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e demais unidades
vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada pela Sra. Pregoeira, atue de
forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao Ministério Público. As certidões Simplificada da Junta
Comercial do Estado e específica da Junta Comercial do Estado, estão em desconformidade com os itens
9.10.2 e 9.10.3 por restarem vencidas, bem como o documento a que se refere o item 9.9.1. CNPJ - Prova
de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, emitido em 29/11/2019, restando vencida, ademais,
solicitamos que seja efetuada diligências com base no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993,
visto que os preços praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que vinha
sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de habilitação, além de não
atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item 9.10.11,...

23/08/2021 - 08:41:21 Sistema (CONT. 2) A) do instrumento convocatório. Em referencia a proposta,não atende o prazo de validade,do
requisitos do item 6.5

23/08/2021 - 08:41:21 Sistema Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada

23/08/2021 - 08:41:38 Sistema O julgamento da intenção de recurso foi revertido para o item 0015.

23/08/2021 - 08:41:38 Sistema Intenção: Manifesto intenção de recurso em face da empresa: BIOCLEAN SERVIÇOS E CONSTRUÇÃO
EIRELI, CNPJ: 83.339.556/0001-34, pelo fato dessa não ter anexado à Prova de regularidade junto ao setor
de Tributo Municipal de Itupiranga (Certidão Negativa), conforme item 9.9.7, o documento a que faz
referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro cadastral junto ao sistema de
cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da emissão do certificado de regularidade
cadastral – CRC, desse modo solicitamos, após análise da comissão, pela inabilitação dessa licitante em
observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da isonomia, visto que em
procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento mencionado acima no
procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE 9/2021-017 PMI, cujo o objeto na oportunidade era
aquisição de EPI`S (equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da... (CONTINUA)

23/08/2021 - 08:41:38 Sistema (CONT. 1) secretaria municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e demais unidades
vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada pela Sra. Pregoeira, atue de
forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao Ministério Público. As certidões Simplificada da Junta
Comercial do Estado e específica da Junta Comercial do Estado, estão em desconformidade com os itens
9.10.2 e 9.10.3 por restarem vencidas, bem como o documento a que se refere o item 9.9.1. CNPJ - Prova
de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, emitido em 29/11/2019, restando vencida, ademais,
solicitamos que seja efetuada diligências com base no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993,
visto que os preços praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que vinha
sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de habilitação, além de não
atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item 9.10.11,...

23/08/2021 - 08:41:38 Sistema (CONT. 2) A) do instrumento convocatório. Em referencia a proposta,não atende o prazo de validade,do
requisitos do item 6.5

23/08/2021 - 08:41:38 Sistema Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada

23/08/2021 - 08:41:49 Sistema O julgamento da intenção de recurso foi revertido para o item 0015.

23/08/2021 - 08:41:49 Sistema Intenção: Manifesto intenção de recurso em face da empresa: BIOCLEAN SERVIÇOS E CONSTRUÇÃO
EIRELI, CNPJ: 83.339.556/0001-34, pelo fato dessa não ter anexado à Prova de regularidade junto ao setor
de Tributo Municipal de Itupiranga (Certidão Negativa), conforme item 9.9.7, o documento a que faz
referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro cadastral junto ao sistema de
cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da emissão do certificado de regularidade
cadastral – CRC, desse modo solicitamos, após análise da comissão, pela inabilitação dessa licitante em
observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da isonomia, visto que em
procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento mencionado acima no
procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE 9/2021-017 PMI, cujo o objeto na oportunidade era
aquisição de EPI`S (equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da... (CONTINUA)
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23/08/2021 - 08:41:49 Sistema (CONT. 1) secretaria municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e demais unidades
vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada pela Sra. Pregoeira, atue de
forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao Ministério Público. As certidões Simplificada da Junta
Comercial do Estado e específica da Junta Comercial do Estado, estão em desconformidade com os itens
9.10.2 e 9.10.3 por restarem vencidas, bem como o documento a que se refere o item 9.9.1. CNPJ - Prova
de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, emitido em 29/11/2019, restando vencida, ademais,
solicitamos que seja efetuada diligências com base no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993,
visto que os preços praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que vinha
sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de habilitação, além de não
atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item 9.10.11,...

23/08/2021 - 08:41:49 Sistema (CONT. 2) A) do instrumento convocatório. Em referencia a proposta,não atende o prazo de validade,do
requisitos do item 6.5

23/08/2021 - 08:41:49 Sistema Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada

23/08/2021 - 08:41:56 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0015.

23/08/2021 - 08:41:56 Sistema Intenção: Manifesto intenção de recurso em face da empresa: BIOCLEAN SERVIÇOS E CONSTRUÇÃO
EIRELI, CNPJ: 83.339.556/0001-34, pelo fato dessa não ter anexado à Prova de regularidade junto ao setor
de Tributo Municipal de Itupiranga (Certidão Negativa), conforme item 9.9.7, o documento a que faz
referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro cadastral junto ao sistema de
cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da emissão do certificado de regularidade
cadastral – CRC, desse modo solicitamos, após análise da comissão, pela inabilitação dessa licitante em
observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da isonomia, visto que em
procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento mencionado acima no
procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE 9/2021-017 PMI, cujo o objeto na oportunidade era
aquisição de EPI`S (equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da... (CONTINUA)

23/08/2021 - 08:41:56 Sistema (CONT. 1) secretaria municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e demais unidades
vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada pela Sra. Pregoeira, atue de
forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao Ministério Público. As certidões Simplificada da Junta
Comercial do Estado e específica da Junta Comercial do Estado, estão em desconformidade com os itens
9.10.2 e 9.10.3 por restarem vencidas, bem como o documento a que se refere o item 9.9.1. CNPJ - Prova
de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, emitido em 29/11/2019, restando vencida, ademais,
solicitamos que seja efetuada diligências com base no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993,
visto que os preços praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que vinha
sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de habilitação, além de não
atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item 9.10.11,...

23/08/2021 - 08:41:56 Sistema (CONT. 2) A) do instrumento convocatório. Em referencia a proposta,não atende o prazo de validade,do
requisitos do item 6.5

23/08/2021 - 08:41:56 Sistema Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada

23/08/2021 - 08:42:02 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0015.

23/08/2021 - 08:42:02 Sistema Intenção: Manifesto intenção de recurso em face da empresa: BIOCLEAN SERVIÇOS E CONSTRUÇÃO
EIRELI, CNPJ: 83.339.556/0001-34, pelo fato dessa não ter anexado à Prova de regularidade junto ao setor
de Tributo Municipal de Itupiranga (Certidão Negativa), conforme item 9.9.7, o documento a que faz
referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro cadastral junto ao sistema de
cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da emissão do certificado de regularidade
cadastral – CRC, desse modo solicitamos, após análise da comissão, pela inabilitação dessa licitante em
observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da isonomia, visto que em
procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento mencionado acima no
procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE 9/2021-017 PMI, cujo o objeto na oportunidade era
aquisição de EPI`S (equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da... (CONTINUA)

23/08/2021 - 08:42:02 Sistema (CONT. 1) secretaria municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e demais unidades
vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada pela Sra. Pregoeira, atue de
forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao Ministério Público. As certidões Simplificada da Junta
Comercial do Estado e específica da Junta Comercial do Estado, estão em desconformidade com os itens
9.10.2 e 9.10.3 por restarem vencidas, bem como o documento a que se refere o item 9.9.1. CNPJ - Prova
de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, emitido em 29/11/2019, restando vencida, ademais,
solicitamos que seja efetuada diligências com base no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993,
visto que os preços praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que vinha
sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de habilitação, além de não
atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item 9.10.11,...

23/08/2021 - 08:42:02 Sistema (CONT. 2) A) do instrumento convocatório. Em referencia a proposta,não atende o prazo de validade,do
requisitos do item 6.5

23/08/2021 - 08:42:02 Sistema Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada

23/08/2021 - 08:42:20 Sistema O julgamento da intenção de recurso foi revertido para o item 0016.

23/08/2021 - 08:42:20 Sistema Intenção: Manifesto intenção de recurso em face da empresa: BIOCLEAN SERVIÇOS E CONSTRUÇÃO
EIRELI, CNPJ: 83.339.556/0001-34, pelo fato dessa não ter anexado à Prova de regularidade junto ao setor
de Tributo Municipal de Itupiranga (Certidão Negativa), conforme item 9.9.7, o documento a que faz
referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro cadastral junto ao sistema de
cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da emissão do certificado de regularidade
cadastral – CRC, desse modo solicitamos, após análise da comissão, pela inabilitação dessa licitante em
observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da isonomia, visto que em
procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento mencionado acima no
procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE 9/2021-017 PMI, cujo o objeto na oportunidade era
aquisição de EPI`S (equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da... (CONTINUA)

23/08/2021 - 08:42:20 Sistema (CONT. 1) secretaria municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e demais unidades
vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada pela Sra. Pregoeira, atue de
forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao Ministério Público. As certidões Simplificada da Junta
Comercial do Estado e específica da Junta Comercial do Estado, estão em desconformidade com os itens
9.10.2 e 9.10.3 por restarem vencidas, bem como o documento a que se refere o item 9.9.1. CNPJ - Prova
de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, emitido em 29/11/2019, restando vencida, ademais,
solicitamos que seja efetuada diligências com base no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993,
visto que os preços praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que vinha
sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de habilitação, além de não
atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item 9.10.11,...

23/08/2021 - 08:42:20 Sistema (CONT. 2) A) do instrumento convocatório. Em referencia a proposta,não atende o prazo de validade,do
requisitos do item 6.5

23/08/2021 - 08:42:20 Sistema Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada

23/08/2021 - 08:42:26 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0016.
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23/08/2021 - 08:42:26 Sistema Intenção: Manifesto intenção de recurso em face da empresa: BIOCLEAN SERVIÇOS E CONSTRUÇÃO
EIRELI, CNPJ: 83.339.556/0001-34, pelo fato dessa não ter anexado à Prova de regularidade junto ao setor
de Tributo Municipal de Itupiranga (Certidão Negativa), conforme item 9.9.7, o documento a que faz
referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro cadastral junto ao sistema de
cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da emissão do certificado de regularidade
cadastral – CRC, desse modo solicitamos, após análise da comissão, pela inabilitação dessa licitante em
observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da isonomia, visto que em
procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento mencionado acima no
procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE 9/2021-017 PMI, cujo o objeto na oportunidade era
aquisição de EPI`S (equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da... (CONTINUA)

23/08/2021 - 08:42:26 Sistema (CONT. 1) secretaria municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e demais unidades
vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada pela Sra. Pregoeira, atue de
forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao Ministério Público. As certidões Simplificada da Junta
Comercial do Estado e específica da Junta Comercial do Estado, estão em desconformidade com os itens
9.10.2 e 9.10.3 por restarem vencidas, bem como o documento a que se refere o item 9.9.1. CNPJ - Prova
de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, emitido em 29/11/2019, restando vencida, ademais,
solicitamos que seja efetuada diligências com base no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993,
visto que os preços praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que vinha
sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de habilitação, além de não
atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item 9.10.11,...

23/08/2021 - 08:42:26 Sistema (CONT. 2) A) do instrumento convocatório. Em referencia a proposta,não atende o prazo de validade,do
requisitos do item 6.5

23/08/2021 - 08:42:26 Sistema Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada

23/08/2021 - 08:42:38 Sistema O julgamento da intenção de recurso foi revertido para o item 0017.

23/08/2021 - 08:42:38 Sistema Intenção: Manifesto intenção de recurso em face da empresa: BIOCLEAN SERVIÇOS E CONSTRUÇÃO
EIRELI, CNPJ: 83.339.556/0001-34, pelo fato dessa não ter anexado à Prova de regularidade junto ao setor
de Tributo Municipal de Itupiranga (Certidão Negativa), conforme item 9.9.7, o documento a que faz
referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro cadastral junto ao sistema de
cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da emissão do certificado de regularidade
cadastral – CRC, desse modo solicitamos, após análise da comissão, pela inabilitação dessa licitante em
observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da isonomia, visto que em
procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento mencionado acima no
procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE 9/2021-017 PMI, cujo o objeto na oportunidade era
aquisição de EPI`S (equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da... (CONTINUA)

23/08/2021 - 08:42:38 Sistema (CONT. 1) secretaria municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e demais unidades
vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada pela Sra. Pregoeira, atue de
forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao Ministério Público. As certidões Simplificada da Junta
Comercial do Estado e específica da Junta Comercial do Estado, estão em desconformidade com os itens
9.10.2 e 9.10.3 por restarem vencidas, bem como o documento a que se refere o item 9.9.1. CNPJ - Prova
de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, emitido em 29/11/2019, restando vencida, ademais,
solicitamos que seja efetuada diligências com base no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993,
visto que os preços praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que vinha
sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de habilitação, além de não
atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item 9.10.11,...

23/08/2021 - 08:42:38 Sistema (CONT. 2) A) do instrumento convocatório. Em referencia a proposta,não atende o prazo de validade,do
requisitos do item 6.5

23/08/2021 - 08:42:38 Sistema Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada

23/08/2021 - 08:42:43 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0017.

23/08/2021 - 08:42:43 Sistema Intenção: Manifesto intenção de recurso em face da empresa: BIOCLEAN SERVIÇOS E CONSTRUÇÃO
EIRELI, CNPJ: 83.339.556/0001-34, pelo fato dessa não ter anexado à Prova de regularidade junto ao setor
de Tributo Municipal de Itupiranga (Certidão Negativa), conforme item 9.9.7, o documento a que faz
referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro cadastral junto ao sistema de
cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da emissão do certificado de regularidade
cadastral – CRC, desse modo solicitamos, após análise da comissão, pela inabilitação dessa licitante em
observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da isonomia, visto que em
procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento mencionado acima no
procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE 9/2021-017 PMI, cujo o objeto na oportunidade era
aquisição de EPI`S (equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da... (CONTINUA)

23/08/2021 - 08:42:43 Sistema (CONT. 1) secretaria municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e demais unidades
vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada pela Sra. Pregoeira, atue de
forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao Ministério Público. As certidões Simplificada da Junta
Comercial do Estado e específica da Junta Comercial do Estado, estão em desconformidade com os itens
9.10.2 e 9.10.3 por restarem vencidas, bem como o documento a que se refere o item 9.9.1. CNPJ - Prova
de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, emitido em 29/11/2019, restando vencida, ademais,
solicitamos que seja efetuada diligências com base no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993,
visto que os preços praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que vinha
sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de habilitação, além de não
atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item 9.10.11,...

23/08/2021 - 08:42:43 Sistema (CONT. 2) A) do instrumento convocatório. Em referencia a proposta,não atende o prazo de validade,do
requisitos do item 6.5

23/08/2021 - 08:42:43 Sistema Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada

23/08/2021 - 08:42:54 Sistema O julgamento da intenção de recurso foi revertido para o item 0018.

23/08/2021 - 08:42:54 Sistema Intenção: Manifesto intenção de recurso em face da empresa: BIOCLEAN SERVIÇOS E CONSTRUÇÃO
EIRELI, CNPJ: 83.339.556/0001-34, pelo fato dessa não ter anexado à Prova de regularidade junto ao setor
de Tributo Municipal de Itupiranga (Certidão Negativa), conforme item 9.9.7, o documento a que faz
referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro cadastral junto ao sistema de
cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da emissão do certificado de regularidade
cadastral – CRC, desse modo solicitamos, após análise da comissão, pela inabilitação dessa licitante em
observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da isonomia, visto que em
procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento mencionado acima no
procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE 9/2021-017 PMI, cujo o objeto na oportunidade era
aquisição de EPI`S (equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da... (CONTINUA)
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23/08/2021 - 08:42:54 Sistema (CONT. 1) secretaria municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e demais unidades
vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada pela Sra. Pregoeira, atue de
forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao Ministério Público. As certidões Simplificada da Junta
Comercial do Estado e específica da Junta Comercial do Estado, estão em desconformidade com os itens
9.10.2 e 9.10.3 por restarem vencidas, bem como o documento a que se refere o item 9.9.1. CNPJ - Prova
de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, emitido em 29/11/2019, restando vencida, ademais,
solicitamos que seja efetuada diligências com base no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993,
visto que os preços praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que vinha
sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de habilitação, além de não
atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item 9.10.11,...

23/08/2021 - 08:42:54 Sistema (CONT. 2) A) do instrumento convocatório. Em referencia a proposta,não atende o prazo de validade,do
requisitos do item 6.5

23/08/2021 - 08:42:54 Sistema Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada

23/08/2021 - 08:42:59 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0018.

23/08/2021 - 08:42:59 Sistema Intenção: Manifesto intenção de recurso em face da empresa: BIOCLEAN SERVIÇOS E CONSTRUÇÃO
EIRELI, CNPJ: 83.339.556/0001-34, pelo fato dessa não ter anexado à Prova de regularidade junto ao setor
de Tributo Municipal de Itupiranga (Certidão Negativa), conforme item 9.9.7, o documento a que faz
referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro cadastral junto ao sistema de
cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da emissão do certificado de regularidade
cadastral – CRC, desse modo solicitamos, após análise da comissão, pela inabilitação dessa licitante em
observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da isonomia, visto que em
procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento mencionado acima no
procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE 9/2021-017 PMI, cujo o objeto na oportunidade era
aquisição de EPI`S (equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da... (CONTINUA)

23/08/2021 - 08:42:59 Sistema (CONT. 1) secretaria municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e demais unidades
vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada pela Sra. Pregoeira, atue de
forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao Ministério Público. As certidões Simplificada da Junta
Comercial do Estado e específica da Junta Comercial do Estado, estão em desconformidade com os itens
9.10.2 e 9.10.3 por restarem vencidas, bem como o documento a que se refere o item 9.9.1. CNPJ - Prova
de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, emitido em 29/11/2019, restando vencida, ademais,
solicitamos que seja efetuada diligências com base no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993,
visto que os preços praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que vinha
sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de habilitação, além de não
atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item 9.10.11,...

23/08/2021 - 08:42:59 Sistema (CONT. 2) A) do instrumento convocatório. Em referencia a proposta,não atende o prazo de validade,do
requisitos do item 6.5

23/08/2021 - 08:42:59 Sistema Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada

23/08/2021 - 08:43:08 Sistema O julgamento da intenção de recurso foi revertido para o item 0019.

23/08/2021 - 08:43:08 Sistema Intenção: Manifesto intenção de recurso em face da empresa: BIOCLEAN SERVIÇOS E CONSTRUÇÃO
EIRELI, CNPJ: 83.339.556/0001-34, pelo fato dessa não ter anexado à Prova de regularidade junto ao setor
de Tributo Municipal de Itupiranga (Certidão Negativa), conforme item 9.9.7, o documento a que faz
referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro cadastral junto ao sistema de
cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da emissão do certificado de regularidade
cadastral – CRC, desse modo solicitamos, após análise da comissão, pela inabilitação dessa licitante em
observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da isonomia, visto que em
procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento mencionado acima no
procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE 9/2021-017 PMI, cujo o objeto na oportunidade era
aquisição de EPI`S (equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da... (CONTINUA)

23/08/2021 - 08:43:08 Sistema (CONT. 1) secretaria municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e demais unidades
vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada pela Sra. Pregoeira, atue de
forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao Ministério Público. As certidões Simplificada da Junta
Comercial do Estado e específica da Junta Comercial do Estado, estão em desconformidade com os itens
9.10.2 e 9.10.3 por restarem vencidas, bem como o documento a que se refere o item 9.9.1. CNPJ - Prova
de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, emitido em 29/11/2019, restando vencida, ademais,
solicitamos que seja efetuada diligências com base no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993,
visto que os preços praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que vinha
sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de habilitação, além de não
atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item 9.10.11,...

23/08/2021 - 08:43:08 Sistema (CONT. 2) A) do instrumento convocatório. Em referencia a proposta,não atende o prazo de validade,do
requisitos do item 6.5

23/08/2021 - 08:43:08 Sistema Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada

23/08/2021 - 08:43:14 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0019.

23/08/2021 - 08:43:14 Sistema Intenção: Manifesto intenção de recurso em face da empresa: BIOCLEAN SERVIÇOS E CONSTRUÇÃO
EIRELI, CNPJ: 83.339.556/0001-34, pelo fato dessa não ter anexado à Prova de regularidade junto ao setor
de Tributo Municipal de Itupiranga (Certidão Negativa), conforme item 9.9.7, o documento a que faz
referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro cadastral junto ao sistema de
cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da emissão do certificado de regularidade
cadastral – CRC, desse modo solicitamos, após análise da comissão, pela inabilitação dessa licitante em
observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da isonomia, visto que em
procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento mencionado acima no
procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE 9/2021-017 PMI, cujo o objeto na oportunidade era
aquisição de EPI`S (equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da... (CONTINUA)

23/08/2021 - 08:43:14 Sistema (CONT. 1) secretaria municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e demais unidades
vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada pela Sra. Pregoeira, atue de
forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao Ministério Público. As certidões Simplificada da Junta
Comercial do Estado e específica da Junta Comercial do Estado, estão em desconformidade com os itens
9.10.2 e 9.10.3 por restarem vencidas, bem como o documento a que se refere o item 9.9.1. CNPJ - Prova
de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, emitido em 29/11/2019, restando vencida, ademais,
solicitamos que seja efetuada diligências com base no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993,
visto que os preços praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que vinha
sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de habilitação, além de não
atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item 9.10.11,...

23/08/2021 - 08:43:14 Sistema (CONT. 2) A) do instrumento convocatório. Em referencia a proposta,não atende o prazo de validade,do
requisitos do item 6.5

23/08/2021 - 08:43:14 Sistema Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada

23/08/2021 - 08:43:24 Sistema O julgamento da intenção de recurso foi revertido para o item 0020.
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23/08/2021 - 08:43:24 Sistema Intenção: Manifesto intenção de recurso em face da empresa: BIOCLEAN SERVIÇOS E CONSTRUÇÃO
EIRELI, CNPJ: 83.339.556/0001-34, pelo fato dessa não ter anexado à Prova de regularidade junto ao setor
de Tributo Municipal de Itupiranga (Certidão Negativa), conforme item 9.9.7, o documento a que faz
referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro cadastral junto ao sistema de
cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da emissão do certificado de regularidade
cadastral – CRC, desse modo solicitamos, após análise da comissão, pela inabilitação dessa licitante em
observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da isonomia, visto que em
procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento mencionado acima no
procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE 9/2021-017 PMI, cujo o objeto na oportunidade era
aquisição de EPI`S (equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da... (CONTINUA)

23/08/2021 - 08:43:24 Sistema (CONT. 1) secretaria municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e demais unidades
vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada pela Sra. Pregoeira, atue de
forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao Ministério Público. As certidões Simplificada da Junta
Comercial do Estado e específica da Junta Comercial do Estado, estão em desconformidade com os itens
9.10.2 e 9.10.3 por restarem vencidas, bem como o documento a que se refere o item 9.9.1. CNPJ - Prova
de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, emitido em 29/11/2019, restando vencida, ademais,
solicitamos que seja efetuada diligências com base no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993,
visto que os preços praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que vinha
sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de habilitação, além de não
atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item 9.10.11,...

23/08/2021 - 08:43:24 Sistema (CONT. 2) A) do instrumento convocatório. Em referencia a proposta,não atende o prazo de validade,do
requisitos do item 6.5

23/08/2021 - 08:43:24 Sistema Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada

23/08/2021 - 08:43:32 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0020.

23/08/2021 - 08:43:32 Sistema Intenção: Manifesto intenção de recurso em face da empresa: BIOCLEAN SERVIÇOS E CONSTRUÇÃO
EIRELI, CNPJ: 83.339.556/0001-34, pelo fato dessa não ter anexado à Prova de regularidade junto ao setor
de Tributo Municipal de Itupiranga (Certidão Negativa), conforme item 9.9.7, o documento a que faz
referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro cadastral junto ao sistema de
cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da emissão do certificado de regularidade
cadastral – CRC, desse modo solicitamos, após análise da comissão, pela inabilitação dessa licitante em
observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da isonomia, visto que em
procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento mencionado acima no
procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE 9/2021-017 PMI, cujo o objeto na oportunidade era
aquisição de EPI`S (equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da... (CONTINUA)

23/08/2021 - 08:43:32 Sistema (CONT. 1) secretaria municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e demais unidades
vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada pela Sra. Pregoeira, atue de
forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao Ministério Público. As certidões Simplificada da Junta
Comercial do Estado e específica da Junta Comercial do Estado, estão em desconformidade com os itens
9.10.2 e 9.10.3 por restarem vencidas, bem como o documento a que se refere o item 9.9.1. CNPJ - Prova
de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, emitido em 29/11/2019, restando vencida, ademais,
solicitamos que seja efetuada diligências com base no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993,
visto que os preços praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que vinha
sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de habilitação, além de não
atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item 9.10.11,...

23/08/2021 - 08:43:32 Sistema (CONT. 2) A) do instrumento convocatório. Em referencia a proposta,não atende o prazo de validade,do
requisitos do item 6.5

23/08/2021 - 08:43:32 Sistema Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada

23/08/2021 - 08:51:54 Sistema O julgamento da intenção de recurso foi revertido para o item 0021.

23/08/2021 - 08:51:54 Sistema Intenção: Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME (AR ELETRICA
ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-08, pelo fato de essa não ter anexado junto à
habilitação o documento a que faz referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro
cadastral junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da emissão do
certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos, após análise da comissão, pela
inabilitação dessa licitante em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da
isonomia, visto que em procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE 9/2021-017 PMI, cujo o objeto
na oportunidade era aquisição de EPI`S (equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da
secretaria municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e... (CONTINUA)

23/08/2021 - 08:51:54 Sistema (CONT. 1) demais unidades vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao Ministério Público .
Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de
1993, visto que os preços praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de habilitação, além de não
atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item 9.10.11, A) do instrumento convocatório.

23/08/2021 - 08:51:54 Sistema Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada

23/08/2021 - 08:52:00 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0021.

23/08/2021 - 08:52:00 Sistema Intenção: Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME (AR ELETRICA
ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-08, pelo fato de essa não ter anexado junto à
habilitação o documento a que faz referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro
cadastral junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da emissão do
certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos, após análise da comissão, pela
inabilitação dessa licitante em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da
isonomia, visto que em procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE 9/2021-017 PMI, cujo o objeto
na oportunidade era aquisição de EPI`S (equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da
secretaria municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e... (CONTINUA)

23/08/2021 - 08:52:00 Sistema (CONT. 1) demais unidades vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao Ministério Público .
Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de
1993, visto que os preços praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de habilitação, além de não
atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item 9.10.11, A) do instrumento convocatório.

23/08/2021 - 08:52:00 Sistema Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada

23/08/2021 - 08:52:14 Sistema O julgamento da intenção de recurso foi revertido para o item 0022.
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23/08/2021 - 08:52:14 Sistema Intenção: Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME (AR ELETRICA
ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-08, pelo fato de essa não ter anexado junto à
habilitação o documento a que faz referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro
cadastral junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da emissão do
certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos, após análise da comissão, pela
inabilitação dessa licitante em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da
isonomia, visto que em procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE 9/2021-017 PMI, cujo o objeto
na oportunidade era aquisição de EPI`S (equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da
secretaria municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e... (CONTINUA)

23/08/2021 - 08:52:14 Sistema (CONT. 1) demais unidades vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao Ministério Público .
Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de
1993, visto que os preços praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de habilitação, além de não
atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item 9.10.11, A) do instrumento convocatório.

23/08/2021 - 08:52:14 Sistema Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada

23/08/2021 - 08:52:22 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0022.

23/08/2021 - 08:52:22 Sistema Intenção: Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME (AR ELETRICA
ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-08, pelo fato de essa não ter anexado junto à
habilitação o documento a que faz referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro
cadastral junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da emissão do
certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos, após análise da comissão, pela
inabilitação dessa licitante em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da
isonomia, visto que em procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE 9/2021-017 PMI, cujo o objeto
na oportunidade era aquisição de EPI`S (equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da
secretaria municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e... (CONTINUA)

23/08/2021 - 08:52:22 Sistema (CONT. 1) demais unidades vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao Ministério Público .
Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de
1993, visto que os preços praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de habilitação, além de não
atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item 9.10.11, A) do instrumento convocatório.

23/08/2021 - 08:52:22 Sistema Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada

23/08/2021 - 08:52:35 Sistema O julgamento da intenção de recurso foi revertido para o item 0023.

23/08/2021 - 08:52:35 Sistema Intenção: Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME (AR ELETRICA
ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-08, pelo fato de essa não ter anexado junto à
habilitação o documento a que faz referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro
cadastral junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da emissão do
certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos, após análise da comissão, pela
inabilitação dessa licitante em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da
isonomia, visto que em procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE 9/2021-017 PMI, cujo o objeto
na oportunidade era aquisição de EPI`S (equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da
secretaria municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e... (CONTINUA)

23/08/2021 - 08:52:35 Sistema (CONT. 1) demais unidades vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao Ministério Público .
Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de
1993, visto que os preços praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de habilitação, além de não
atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item 9.10.11, A) do instrumento convocatório.

23/08/2021 - 08:52:35 Sistema Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada

23/08/2021 - 08:52:41 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0023.

23/08/2021 - 08:52:41 Sistema Intenção: Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME (AR ELETRICA
ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-08, pelo fato de essa não ter anexado junto à
habilitação o documento a que faz referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro
cadastral junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da emissão do
certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos, após análise da comissão, pela
inabilitação dessa licitante em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da
isonomia, visto que em procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE 9/2021-017 PMI, cujo o objeto
na oportunidade era aquisição de EPI`S (equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da
secretaria municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e... (CONTINUA)

23/08/2021 - 08:52:41 Sistema (CONT. 1) demais unidades vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao Ministério Público .
Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de
1993, visto que os preços praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de habilitação, além de não
atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item 9.10.11, A) do instrumento convocatório.

23/08/2021 - 08:52:41 Sistema Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada

23/08/2021 - 08:52:52 Sistema O julgamento da intenção de recurso foi revertido para o item 0024.

23/08/2021 - 08:52:52 Sistema Intenção: Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME (AR ELETRICA
ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-08, pelo fato de essa não ter anexado junto à
habilitação o documento a que faz referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro
cadastral junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da emissão do
certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos, após análise da comissão, pela
inabilitação dessa licitante em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da
isonomia, visto que em procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE 9/2021-017 PMI, cujo o objeto
na oportunidade era aquisição de EPI`S (equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da
secretaria municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e... (CONTINUA)

23/08/2021 - 08:52:52 Sistema (CONT. 1) demais unidades vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao Ministério Público .
Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de
1993, visto que os preços praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de habilitação, além de não
atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item 9.10.11, A) do instrumento convocatório.

23/08/2021 - 08:52:52 Sistema Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada
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23/08/2021 - 08:52:59 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0024.

23/08/2021 - 08:52:59 Sistema Intenção: Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME (AR ELETRICA
ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-08, pelo fato de essa não ter anexado junto à
habilitação o documento a que faz referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro
cadastral junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da emissão do
certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos, após análise da comissão, pela
inabilitação dessa licitante em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da
isonomia, visto que em procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE 9/2021-017 PMI, cujo o objeto
na oportunidade era aquisição de EPI`S (equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da
secretaria municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e... (CONTINUA)

23/08/2021 - 08:52:59 Sistema (CONT. 1) demais unidades vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao Ministério Público .
Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de
1993, visto que os preços praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de habilitação, além de não
atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item 9.10.11, A) do instrumento convocatório.

23/08/2021 - 08:52:59 Sistema Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada

23/08/2021 - 08:53:09 Sistema O julgamento da intenção de recurso foi revertido para o item 0025.

23/08/2021 - 08:53:09 Sistema Intenção: Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME (AR ELETRICA
ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-08, pelo fato de essa não ter anexado junto à
habilitação o documento a que faz referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro
cadastral junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da emissão do
certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos, após análise da comissão, pela
inabilitação dessa licitante em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da
isonomia, visto que em procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE 9/2021-017 PMI, cujo o objeto
na oportunidade era aquisição de EPI`S (equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da
secretaria municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e... (CONTINUA)

23/08/2021 - 08:53:09 Sistema (CONT. 1) demais unidades vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao Ministério Público .
Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de
1993, visto que os preços praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de habilitação, além de não
atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item 9.10.11, A) do instrumento convocatório.

23/08/2021 - 08:53:09 Sistema Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada

23/08/2021 - 08:53:15 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0025.

23/08/2021 - 08:53:15 Sistema Intenção: Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME (AR ELETRICA
ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-08, pelo fato de essa não ter anexado junto à
habilitação o documento a que faz referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro
cadastral junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da emissão do
certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos, após análise da comissão, pela
inabilitação dessa licitante em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da
isonomia, visto que em procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE 9/2021-017 PMI, cujo o objeto
na oportunidade era aquisição de EPI`S (equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da
secretaria municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e... (CONTINUA)

23/08/2021 - 08:53:15 Sistema (CONT. 1) demais unidades vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao Ministério Público .
Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de
1993, visto que os preços praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de habilitação, além de não
atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item 9.10.11, A) do instrumento convocatório.

23/08/2021 - 08:53:15 Sistema Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada

23/08/2021 - 08:53:25 Sistema O julgamento da intenção de recurso foi revertido para o item 0026.

23/08/2021 - 08:53:25 Sistema Intenção: Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME (AR ELETRICA
ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-08, pelo fato de essa não ter anexado junto à
habilitação o documento a que faz referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro
cadastral junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da emissão do
certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos, após análise da comissão, pela
inabilitação dessa licitante em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da
isonomia, visto que em procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE 9/2021-017 PMI, cujo o objeto
na oportunidade era aquisição de EPI`S (equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da
secretaria municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e... (CONTINUA)

23/08/2021 - 08:53:25 Sistema (CONT. 1) demais unidades vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao Ministério Público .
Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de
1993, visto que os preços praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de habilitação, além de não
atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item 9.10.11, A) do instrumento convocatório.

23/08/2021 - 08:53:25 Sistema Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada

23/08/2021 - 08:53:31 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0026.

23/08/2021 - 08:53:31 Sistema Intenção: Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME (AR ELETRICA
ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-08, pelo fato de essa não ter anexado junto à
habilitação o documento a que faz referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro
cadastral junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da emissão do
certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos, após análise da comissão, pela
inabilitação dessa licitante em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da
isonomia, visto que em procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE 9/2021-017 PMI, cujo o objeto
na oportunidade era aquisição de EPI`S (equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da
secretaria municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e... (CONTINUA)

23/08/2021 - 08:53:31 Sistema (CONT. 1) demais unidades vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao Ministério Público .
Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de
1993, visto que os preços praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de habilitação, além de não
atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item 9.10.11, A) do instrumento convocatório.
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23/08/2021 - 08:53:31 Sistema Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada

23/08/2021 - 08:53:42 Sistema O julgamento da intenção de recurso foi revertido para o item 0027.

23/08/2021 - 08:53:42 Sistema Intenção: Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME (AR ELETRICA
ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-08, pelo fato de essa não ter anexado junto à
habilitação o documento a que faz referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro
cadastral junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da emissão do
certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos, após análise da comissão, pela
inabilitação dessa licitante em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da
isonomia, visto que em procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE 9/2021-017 PMI, cujo o objeto
na oportunidade era aquisição de EPI`S (equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da
secretaria municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e... (CONTINUA)

23/08/2021 - 08:53:42 Sistema (CONT. 1) demais unidades vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao Ministério Público .
Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de
1993, visto que os preços praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de habilitação, além de não
atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item 9.10.11, A) do instrumento convocatório.

23/08/2021 - 08:53:42 Sistema Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada

23/08/2021 - 08:53:48 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0027.

23/08/2021 - 08:53:48 Sistema Intenção: Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME (AR ELETRICA
ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-08, pelo fato de essa não ter anexado junto à
habilitação o documento a que faz referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro
cadastral junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da emissão do
certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos, após análise da comissão, pela
inabilitação dessa licitante em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da
isonomia, visto que em procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE 9/2021-017 PMI, cujo o objeto
na oportunidade era aquisição de EPI`S (equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da
secretaria municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e... (CONTINUA)

23/08/2021 - 08:53:48 Sistema (CONT. 1) demais unidades vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao Ministério Público .
Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de
1993, visto que os preços praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de habilitação, além de não
atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item 9.10.11, A) do instrumento convocatório.

23/08/2021 - 08:53:48 Sistema Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada

23/08/2021 - 08:53:58 Sistema O julgamento da intenção de recurso foi revertido para o item 0028.

23/08/2021 - 08:53:58 Sistema Intenção: Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME (AR ELETRICA
ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-08, pelo fato de essa não ter anexado junto à
habilitação o documento a que faz referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro
cadastral junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da emissão do
certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos, após análise da comissão, pela
inabilitação dessa licitante em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da
isonomia, visto que em procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE 9/2021-017 PMI, cujo o objeto
na oportunidade era aquisição de EPI`S (equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da
secretaria municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e... (CONTINUA)

23/08/2021 - 08:53:58 Sistema (CONT. 1) demais unidades vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao Ministério Público .
Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de
1993, visto que os preços praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de habilitação, além de não
atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item 9.10.11, A) do instrumento convocatório.

23/08/2021 - 08:53:58 Sistema Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada

23/08/2021 - 08:54:05 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0028.

23/08/2021 - 08:54:05 Sistema Intenção: Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME (AR ELETRICA
ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-08, pelo fato de essa não ter anexado junto à
habilitação o documento a que faz referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro
cadastral junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da emissão do
certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos, após análise da comissão, pela
inabilitação dessa licitante em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da
isonomia, visto que em procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE 9/2021-017 PMI, cujo o objeto
na oportunidade era aquisição de EPI`S (equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da
secretaria municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e... (CONTINUA)

23/08/2021 - 08:54:05 Sistema (CONT. 1) demais unidades vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao Ministério Público .
Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de
1993, visto que os preços praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de habilitação, além de não
atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item 9.10.11, A) do instrumento convocatório.

23/08/2021 - 08:54:05 Sistema Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada

23/08/2021 - 08:54:15 Sistema O julgamento da intenção de recurso foi revertido para o item 0029.

23/08/2021 - 08:54:15 Sistema Intenção: Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME (AR ELETRICA
ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-08, pelo fato de essa não ter anexado junto à
habilitação o documento a que faz referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro
cadastral junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da emissão do
certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos, após análise da comissão, pela
inabilitação dessa licitante em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da
isonomia, visto que em procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE 9/2021-017 PMI, cujo o objeto
na oportunidade era aquisição de EPI`S (equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da
secretaria municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e... (CONTINUA)
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23/08/2021 - 08:54:15 Sistema (CONT. 1) demais unidades vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao Ministério Público .
Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de
1993, visto que os preços praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de habilitação, além de não
atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item 9.10.11, A) do instrumento convocatório.

23/08/2021 - 08:54:15 Sistema Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada

23/08/2021 - 08:54:20 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0029.

23/08/2021 - 08:54:20 Sistema Intenção: Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME (AR ELETRICA
ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-08, pelo fato de essa não ter anexado junto à
habilitação o documento a que faz referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro
cadastral junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da emissão do
certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos, após análise da comissão, pela
inabilitação dessa licitante em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da
isonomia, visto que em procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE 9/2021-017 PMI, cujo o objeto
na oportunidade era aquisição de EPI`S (equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da
secretaria municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e... (CONTINUA)

23/08/2021 - 08:54:20 Sistema (CONT. 1) demais unidades vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao Ministério Público .
Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de
1993, visto que os preços praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de habilitação, além de não
atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item 9.10.11, A) do instrumento convocatório.

23/08/2021 - 08:54:20 Sistema Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada

23/08/2021 - 08:54:31 Sistema O julgamento da intenção de recurso foi revertido para o item 0030.

23/08/2021 - 08:54:31 Sistema Intenção: Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME (AR ELETRICA
ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-08, pelo fato de essa não ter anexado junto à
habilitação o documento a que faz referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro
cadastral junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da emissão do
certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos, após análise da comissão, pela
inabilitação dessa licitante em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da
isonomia, visto que em procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE 9/2021-017 PMI, cujo o objeto
na oportunidade era aquisição de EPI`S (equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da
secretaria municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e... (CONTINUA)

23/08/2021 - 08:54:31 Sistema (CONT. 1) demais unidades vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao Ministério Público .
Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de
1993, visto que os preços praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de habilitação, além de não
atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item 9.10.11, A) do instrumento convocatório.

23/08/2021 - 08:54:31 Sistema Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada

23/08/2021 - 08:54:36 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0030.

23/08/2021 - 08:54:36 Sistema Intenção: Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME (AR ELETRICA
ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-08, pelo fato de essa não ter anexado junto à
habilitação o documento a que faz referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro
cadastral junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da emissão do
certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos, após análise da comissão, pela
inabilitação dessa licitante em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da
isonomia, visto que em procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE 9/2021-017 PMI, cujo o objeto
na oportunidade era aquisição de EPI`S (equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da
secretaria municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e... (CONTINUA)

23/08/2021 - 08:54:36 Sistema (CONT. 1) demais unidades vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao Ministério Público .
Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de
1993, visto que os preços praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de habilitação, além de não
atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item 9.10.11, A) do instrumento convocatório.

23/08/2021 - 08:54:36 Sistema Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada

23/08/2021 - 08:54:48 Sistema O julgamento da intenção de recurso foi revertido para o item 0031.

23/08/2021 - 08:54:48 Sistema Intenção: Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME (AR ELETRICA
ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-08, pelo fato de essa não ter anexado junto à
habilitação o documento a que faz referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro
cadastral junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da emissão do
certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos, após análise da comissão, pela
inabilitação dessa licitante em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da
isonomia, visto que em procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE 9/2021-017 PMI, cujo o objeto
na oportunidade era aquisição de EPI`S (equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da
secretaria municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e... (CONTINUA)

23/08/2021 - 08:54:48 Sistema (CONT. 1) demais unidades vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao Ministério Público .
Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de
1993, visto que os preços praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de habilitação, além de não
atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item 9.10.11, A) do instrumento convocatório.

23/08/2021 - 08:54:48 Sistema Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada

23/08/2021 - 08:54:54 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0031.
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23/08/2021 - 08:54:54 Sistema Intenção: Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME (AR ELETRICA
ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-08, pelo fato de essa não ter anexado junto à
habilitação o documento a que faz referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro
cadastral junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da emissão do
certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos, após análise da comissão, pela
inabilitação dessa licitante em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da
isonomia, visto que em procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE 9/2021-017 PMI, cujo o objeto
na oportunidade era aquisição de EPI`S (equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da
secretaria municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e... (CONTINUA)

23/08/2021 - 08:54:54 Sistema (CONT. 1) demais unidades vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao Ministério Público .
Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de
1993, visto que os preços praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de habilitação, além de não
atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item 9.10.11, A) do instrumento convocatório.

23/08/2021 - 08:54:54 Sistema Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada

23/08/2021 - 08:55:03 Sistema O julgamento da intenção de recurso foi revertido para o item 0032.

23/08/2021 - 08:55:03 Sistema Intenção: Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME (AR ELETRICA
ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-08, pelo fato de essa não ter anexado junto à
habilitação o documento a que faz referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro
cadastral junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da emissão do
certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos, após análise da comissão, pela
inabilitação dessa licitante em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da
isonomia, visto que em procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE 9/2021-017 PMI, cujo o objeto
na oportunidade era aquisição de EPI`S (equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da
secretaria municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e... (CONTINUA)

23/08/2021 - 08:55:03 Sistema (CONT. 1) demais unidades vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao Ministério Público .
Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de
1993, visto que os preços praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de habilitação, além de não
atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item 9.10.11, A) do instrumento convocatório.

23/08/2021 - 08:55:03 Sistema Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada

23/08/2021 - 08:55:09 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0032.

23/08/2021 - 08:55:09 Sistema Intenção: Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME (AR ELETRICA
ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-08, pelo fato de essa não ter anexado junto à
habilitação o documento a que faz referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro
cadastral junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da emissão do
certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos, após análise da comissão, pela
inabilitação dessa licitante em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da
isonomia, visto que em procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE 9/2021-017 PMI, cujo o objeto
na oportunidade era aquisição de EPI`S (equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da
secretaria municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e... (CONTINUA)

23/08/2021 - 08:55:09 Sistema (CONT. 1) demais unidades vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao Ministério Público .
Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de
1993, visto que os preços praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de habilitação, além de não
atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item 9.10.11, A) do instrumento convocatório.

23/08/2021 - 08:55:09 Sistema Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada

23/08/2021 - 08:55:19 Sistema O julgamento da intenção de recurso foi revertido para o item 0033.

23/08/2021 - 08:55:19 Sistema Intenção: Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME (AR ELETRICA
ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-08, pelo fato de essa não ter anexado junto à
habilitação o documento a que faz referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro
cadastral junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da emissão do
certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos, após análise da comissão, pela
inabilitação dessa licitante em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da
isonomia, visto que em procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE 9/2021-017 PMI, cujo o objeto
na oportunidade era aquisição de EPI`S (equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da
secretaria municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e... (CONTINUA)

23/08/2021 - 08:55:19 Sistema (CONT. 1) demais unidades vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao Ministério Público .
Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de
1993, visto que os preços praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de habilitação, além de não
atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item 9.10.11, A) do instrumento convocatório.

23/08/2021 - 08:55:19 Sistema Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada

23/08/2021 - 08:55:24 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0033.

23/08/2021 - 08:55:24 Sistema Intenção: Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME (AR ELETRICA
ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-08, pelo fato de essa não ter anexado junto à
habilitação o documento a que faz referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro
cadastral junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da emissão do
certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos, após análise da comissão, pela
inabilitação dessa licitante em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da
isonomia, visto que em procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE 9/2021-017 PMI, cujo o objeto
na oportunidade era aquisição de EPI`S (equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da
secretaria municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e... (CONTINUA)

23/08/2021 - 08:55:24 Sistema (CONT. 1) demais unidades vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao Ministério Público .
Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de
1993, visto que os preços praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de habilitação, além de não
atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item 9.10.11, A) do instrumento convocatório.

23/08/2021 - 08:55:24 Sistema Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada
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23/08/2021 - 08:55:34 Sistema O julgamento da intenção de recurso foi revertido para o item 0034.

23/08/2021 - 08:55:34 Sistema Intenção: Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME (AR ELETRICA
ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-08, pelo fato de essa não ter anexado junto à
habilitação o documento a que faz referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro
cadastral junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da emissão do
certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos, após análise da comissão, pela
inabilitação dessa licitante em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da
isonomia, visto que em procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE 9/2021-017 PMI, cujo o objeto
na oportunidade era aquisição de EPI`S (equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da
secretaria municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e... (CONTINUA)

23/08/2021 - 08:55:34 Sistema (CONT. 1) demais unidades vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao Ministério Público .
Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de
1993, visto que os preços praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de habilitação, além de não
atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item 9.10.11, A) do instrumento convocatório.

23/08/2021 - 08:55:34 Sistema Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada

23/08/2021 - 08:55:40 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0034.

23/08/2021 - 08:55:40 Sistema Intenção: Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME (AR ELETRICA
ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-08, pelo fato de essa não ter anexado junto à
habilitação o documento a que faz referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro
cadastral junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da emissão do
certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos, após análise da comissão, pela
inabilitação dessa licitante em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da
isonomia, visto que em procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE 9/2021-017 PMI, cujo o objeto
na oportunidade era aquisição de EPI`S (equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da
secretaria municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e... (CONTINUA)

23/08/2021 - 08:55:40 Sistema (CONT. 1) demais unidades vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao Ministério Público .
Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de
1993, visto que os preços praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de habilitação, além de não
atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item 9.10.11, A) do instrumento convocatório.

23/08/2021 - 08:55:40 Sistema Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada

23/08/2021 - 08:55:49 Sistema O julgamento da intenção de recurso foi revertido para o item 0035.

23/08/2021 - 08:55:49 Sistema Intenção: Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME (AR ELETRICA
ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-08, pelo fato de essa não ter anexado junto à
habilitação o documento a que faz referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro
cadastral junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da emissão do
certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos, após análise da comissão, pela
inabilitação dessa licitante em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da
isonomia, visto que em procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE 9/2021-017 PMI, cujo o objeto
na oportunidade era aquisição de EPI`S (equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da
secretaria municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e... (CONTINUA)

23/08/2021 - 08:55:49 Sistema (CONT. 1) demais unidades vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao Ministério Público .
Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de
1993, visto que os preços praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de habilitação, além de não
atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item 9.10.11, A) do instrumento convocatório.

23/08/2021 - 08:55:49 Sistema Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada

23/08/2021 - 08:55:54 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0035.

23/08/2021 - 08:55:54 Sistema Intenção: Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME (AR ELETRICA
ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-08, pelo fato de essa não ter anexado junto à
habilitação o documento a que faz referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro
cadastral junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da emissão do
certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos, após análise da comissão, pela
inabilitação dessa licitante em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da
isonomia, visto que em procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE 9/2021-017 PMI, cujo o objeto
na oportunidade era aquisição de EPI`S (equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da
secretaria municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e... (CONTINUA)

23/08/2021 - 08:55:54 Sistema (CONT. 1) demais unidades vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao Ministério Público .
Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de
1993, visto que os preços praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de habilitação, além de não
atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item 9.10.11, A) do instrumento convocatório.

23/08/2021 - 08:55:54 Sistema Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada

23/08/2021 - 08:56:06 Sistema O julgamento da intenção de recurso foi revertido para o item 0036.

23/08/2021 - 08:56:06 Sistema Intenção: Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME (AR ELETRICA
ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-08, pelo fato de essa não ter anexado junto à
habilitação o documento a que faz referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro
cadastral junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da emissão do
certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos, após análise da comissão, pela
inabilitação dessa licitante em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da
isonomia, visto que em procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE 9/2021-017 PMI, cujo o objeto
na oportunidade era aquisição de EPI`S (equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da
secretaria municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e... (CONTINUA)

23/08/2021 - 08:56:06 Sistema (CONT. 1) demais unidades vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao Ministério Público .
Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de
1993, visto que os preços praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de habilitação, além de não
atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item 9.10.11, A) do instrumento convocatório.
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23/08/2021 - 08:56:06 Sistema Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada

23/08/2021 - 08:56:11 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0036.

23/08/2021 - 08:56:11 Sistema Intenção: Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME (AR ELETRICA
ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-08, pelo fato de essa não ter anexado junto à
habilitação o documento a que faz referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro
cadastral junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da emissão do
certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos, após análise da comissão, pela
inabilitação dessa licitante em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da
isonomia, visto que em procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE 9/2021-017 PMI, cujo o objeto
na oportunidade era aquisição de EPI`S (equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da
secretaria municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e... (CONTINUA)

23/08/2021 - 08:56:11 Sistema (CONT. 1) demais unidades vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao Ministério Público .
Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de
1993, visto que os preços praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de habilitação, além de não
atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item 9.10.11, A) do instrumento convocatório.

23/08/2021 - 08:56:11 Sistema Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada

23/08/2021 - 08:56:21 Sistema O julgamento da intenção de recurso foi revertido para o item 0037.

23/08/2021 - 08:56:21 Sistema Intenção: Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME (AR ELETRICA
ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-08, pelo fato de essa não ter anexado junto à
habilitação o documento a que faz referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro
cadastral junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da emissão do
certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos, após análise da comissão, pela
inabilitação dessa licitante em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da
isonomia, visto que em procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE 9/2021-017 PMI, cujo o objeto
na oportunidade era aquisição de EPI`S (equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da
secretaria municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e... (CONTINUA)

23/08/2021 - 08:56:21 Sistema (CONT. 1) demais unidades vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao Ministério Público .
Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de
1993, visto que os preços praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de habilitação, além de não
atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item 9.10.11, A) do instrumento convocatório.

23/08/2021 - 08:56:21 Sistema Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada

23/08/2021 - 08:56:29 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0037.

23/08/2021 - 08:56:29 Sistema Intenção: Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME (AR ELETRICA
ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-08, pelo fato de essa não ter anexado junto à
habilitação o documento a que faz referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro
cadastral junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da emissão do
certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos, após análise da comissão, pela
inabilitação dessa licitante em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da
isonomia, visto que em procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE 9/2021-017 PMI, cujo o objeto
na oportunidade era aquisição de EPI`S (equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da
secretaria municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e... (CONTINUA)

23/08/2021 - 08:56:29 Sistema (CONT. 1) demais unidades vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao Ministério Público .
Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de
1993, visto que os preços praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de habilitação, além de não
atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item 9.10.11, A) do instrumento convocatório.

23/08/2021 - 08:56:29 Sistema Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada

23/08/2021 - 08:56:40 Sistema O julgamento da intenção de recurso foi revertido para o item 0038.

23/08/2021 - 08:56:40 Sistema Intenção: Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME (AR ELETRICA
ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-08, pelo fato de essa não ter anexado junto à
habilitação o documento a que faz referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro
cadastral junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da emissão do
certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos, após análise da comissão, pela
inabilitação dessa licitante em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da
isonomia, visto que em procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE 9/2021-017 PMI, cujo o objeto
na oportunidade era aquisição de EPI`S (equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da
secretaria municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e... (CONTINUA)

23/08/2021 - 08:56:40 Sistema (CONT. 1) demais unidades vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao Ministério Público .
Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de
1993, visto que os preços praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de habilitação, além de não
atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item 9.10.11, A) do instrumento convocatório.

23/08/2021 - 08:56:40 Sistema Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada

23/08/2021 - 08:56:46 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0038.

23/08/2021 - 08:56:46 Sistema Intenção: Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME (AR ELETRICA
ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-08, pelo fato de essa não ter anexado junto à
habilitação o documento a que faz referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro
cadastral junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da emissão do
certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos, após análise da comissão, pela
inabilitação dessa licitante em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da
isonomia, visto que em procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE 9/2021-017 PMI, cujo o objeto
na oportunidade era aquisição de EPI`S (equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da
secretaria municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e... (CONTINUA)
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23/08/2021 - 08:56:46 Sistema (CONT. 1) demais unidades vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao Ministério Público .
Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de
1993, visto que os preços praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de habilitação, além de não
atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item 9.10.11, A) do instrumento convocatório.

23/08/2021 - 08:56:46 Sistema Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada

23/08/2021 - 08:56:57 Sistema O julgamento da intenção de recurso foi revertido para o item 0039.

23/08/2021 - 08:56:57 Sistema Intenção: Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME (AR ELETRICA
ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-08, pelo fato de essa não ter anexado junto à
habilitação o documento a que faz referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro
cadastral junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da emissão do
certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos, após análise da comissão, pela
inabilitação dessa licitante em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da
isonomia, visto que em procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE 9/2021-017 PMI, cujo o objeto
na oportunidade era aquisição de EPI`S (equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da
secretaria municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e... (CONTINUA)

23/08/2021 - 08:56:57 Sistema (CONT. 1) demais unidades vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao Ministério Público .
Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de
1993, visto que os preços praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de habilitação, além de não
atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item 9.10.11, A) do instrumento convocatório.

23/08/2021 - 08:56:57 Sistema Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada

23/08/2021 - 08:57:03 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0039.

23/08/2021 - 08:57:03 Sistema Intenção: Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME (AR ELETRICA
ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-08, pelo fato de essa não ter anexado junto à
habilitação o documento a que faz referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro
cadastral junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da emissão do
certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos, após análise da comissão, pela
inabilitação dessa licitante em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da
isonomia, visto que em procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE 9/2021-017 PMI, cujo o objeto
na oportunidade era aquisição de EPI`S (equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da
secretaria municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e... (CONTINUA)

23/08/2021 - 08:57:03 Sistema (CONT. 1) demais unidades vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao Ministério Público .
Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de
1993, visto que os preços praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de habilitação, além de não
atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item 9.10.11, A) do instrumento convocatório.

23/08/2021 - 08:57:03 Sistema Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada

23/08/2021 - 08:57:13 Sistema O julgamento da intenção de recurso foi revertido para o item 0040.

23/08/2021 - 08:57:13 Sistema Intenção: Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME (AR ELETRICA
ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-08, pelo fato de essa não ter anexado junto à
habilitação o documento a que faz referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro
cadastral junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da emissão do
certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos, após análise da comissão, pela
inabilitação dessa licitante em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da
isonomia, visto que em procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE 9/2021-017 PMI, cujo o objeto
na oportunidade era aquisição de EPI`S (equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da
secretaria municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e... (CONTINUA)

23/08/2021 - 08:57:13 Sistema (CONT. 1) demais unidades vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao Ministério Público .
Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de
1993, visto que os preços praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de habilitação, além de não
atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item 9.10.11, A) do instrumento convocatório.

23/08/2021 - 08:57:13 Sistema Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada

23/08/2021 - 08:57:19 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0040.

23/08/2021 - 08:57:19 Sistema Intenção: Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME (AR ELETRICA
ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-08, pelo fato de essa não ter anexado junto à
habilitação o documento a que faz referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro
cadastral junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da emissão do
certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos, após análise da comissão, pela
inabilitação dessa licitante em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da
isonomia, visto que em procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE 9/2021-017 PMI, cujo o objeto
na oportunidade era aquisição de EPI`S (equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da
secretaria municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e... (CONTINUA)

23/08/2021 - 08:57:19 Sistema (CONT. 1) demais unidades vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao Ministério Público .
Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de
1993, visto que os preços praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de habilitação, além de não
atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item 9.10.11, A) do instrumento convocatório.

23/08/2021 - 08:57:19 Sistema Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada

23/08/2021 - 08:57:33 Sistema O julgamento da intenção de recurso foi revertido para o item 0041.
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23/08/2021 - 08:57:33 Sistema Intenção: Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME (AR ELETRICA
ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-08, pelo fato de essa não ter anexado junto à
habilitação o documento a que faz referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro
cadastral junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da emissão do
certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos, após análise da comissão, pela
inabilitação dessa licitante em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da
isonomia, visto que em procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE 9/2021-017 PMI, cujo o objeto
na oportunidade era aquisição de EPI`S (equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da
secretaria municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e... (CONTINUA)

23/08/2021 - 08:57:33 Sistema (CONT. 1) demais unidades vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao Ministério Público .
Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de
1993, visto que os preços praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de habilitação, além de não
atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item 9.10.11, A) do instrumento convocatório.

23/08/2021 - 08:57:33 Sistema Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada

23/08/2021 - 08:57:39 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0041.

23/08/2021 - 08:57:39 Sistema Intenção: Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME (AR ELETRICA
ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-08, pelo fato de essa não ter anexado junto à
habilitação o documento a que faz referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro
cadastral junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da emissão do
certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos, após análise da comissão, pela
inabilitação dessa licitante em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da
isonomia, visto que em procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE 9/2021-017 PMI, cujo o objeto
na oportunidade era aquisição de EPI`S (equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da
secretaria municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e... (CONTINUA)

23/08/2021 - 08:57:39 Sistema (CONT. 1) demais unidades vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao Ministério Público .
Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de
1993, visto que os preços praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de habilitação, além de não
atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item 9.10.11, A) do instrumento convocatório.

23/08/2021 - 08:57:39 Sistema Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada

23/08/2021 - 08:57:52 Sistema O julgamento da intenção de recurso foi revertido para o item 0042.

23/08/2021 - 08:57:52 Sistema Intenção: Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME (AR ELETRICA
ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-08, pelo fato de essa não ter anexado junto à
habilitação o documento a que faz referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro
cadastral junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da emissão do
certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos, após análise da comissão, pela
inabilitação dessa licitante em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da
isonomia, visto que em procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE 9/2021-017 PMI, cujo o objeto
na oportunidade era aquisição de EPI`S (equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da
secretaria municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e... (CONTINUA)

23/08/2021 - 08:57:52 Sistema (CONT. 1) demais unidades vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao Ministério Público .
Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de
1993, visto que os preços praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de habilitação, além de não
atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item 9.10.11, A) do instrumento convocatório.

23/08/2021 - 08:57:52 Sistema Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada

23/08/2021 - 08:57:58 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0042.

23/08/2021 - 08:57:58 Sistema Intenção: Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME (AR ELETRICA
ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-08, pelo fato de essa não ter anexado junto à
habilitação o documento a que faz referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro
cadastral junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da emissão do
certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos, após análise da comissão, pela
inabilitação dessa licitante em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da
isonomia, visto que em procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE 9/2021-017 PMI, cujo o objeto
na oportunidade era aquisição de EPI`S (equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da
secretaria municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e... (CONTINUA)

23/08/2021 - 08:57:58 Sistema (CONT. 1) demais unidades vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao Ministério Público .
Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de
1993, visto que os preços praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de habilitação, além de não
atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item 9.10.11, A) do instrumento convocatório.

23/08/2021 - 08:57:58 Sistema Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada

23/08/2021 - 08:58:08 Sistema O julgamento da intenção de recurso foi revertido para o item 0043.

23/08/2021 - 08:58:08 Sistema Intenção: Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME (AR ELETRICA
ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-08, pelo fato de essa não ter anexado junto à
habilitação o documento a que faz referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro
cadastral junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da emissão do
certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos, após análise da comissão, pela
inabilitação dessa licitante em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da
isonomia, visto que em procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE 9/2021-017 PMI, cujo o objeto
na oportunidade era aquisição de EPI`S (equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da
secretaria municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e... (CONTINUA)

23/08/2021 - 08:58:08 Sistema (CONT. 1) demais unidades vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao Ministério Público .
Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de
1993, visto que os preços praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de habilitação, além de não
atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item 9.10.11, A) do instrumento convocatório.

23/08/2021 - 08:58:08 Sistema Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada
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23/08/2021 - 08:58:13 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0043.

23/08/2021 - 08:58:13 Sistema Intenção: Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME (AR ELETRICA
ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-08, pelo fato de essa não ter anexado junto à
habilitação o documento a que faz referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro
cadastral junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da emissão do
certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos, após análise da comissão, pela
inabilitação dessa licitante em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da
isonomia, visto que em procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE 9/2021-017 PMI, cujo o objeto
na oportunidade era aquisição de EPI`S (equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da
secretaria municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e... (CONTINUA)

23/08/2021 - 08:58:13 Sistema (CONT. 1) demais unidades vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao Ministério Público .
Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de
1993, visto que os preços praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de habilitação, além de não
atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item 9.10.11, A) do instrumento convocatório.

23/08/2021 - 08:58:13 Sistema Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada

23/08/2021 - 08:58:24 Sistema O julgamento da intenção de recurso foi revertido para o item 0044.

23/08/2021 - 08:58:24 Sistema Intenção: Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME (AR ELETRICA
ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-08, pelo fato de essa não ter anexado junto à
habilitação o documento a que faz referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro
cadastral junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da emissão do
certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos, após análise da comissão, pela
inabilitação dessa licitante em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da
isonomia, visto que em procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE 9/2021-017 PMI, cujo o objeto
na oportunidade era aquisição de EPI`S (equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da
secretaria municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e... (CONTINUA)

23/08/2021 - 08:58:24 Sistema (CONT. 1) demais unidades vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao Ministério Público .
Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de
1993, visto que os preços praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de habilitação, além de não
atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item 9.10.11, A) do instrumento convocatório.

23/08/2021 - 08:58:24 Sistema Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada

23/08/2021 - 08:58:31 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0044.

23/08/2021 - 08:58:31 Sistema Intenção: Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME (AR ELETRICA
ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-08, pelo fato de essa não ter anexado junto à
habilitação o documento a que faz referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro
cadastral junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da emissão do
certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos, após análise da comissão, pela
inabilitação dessa licitante em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da
isonomia, visto que em procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE 9/2021-017 PMI, cujo o objeto
na oportunidade era aquisição de EPI`S (equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da
secretaria municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e... (CONTINUA)

23/08/2021 - 08:58:31 Sistema (CONT. 1) demais unidades vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao Ministério Público .
Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de
1993, visto que os preços praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de habilitação, além de não
atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item 9.10.11, A) do instrumento convocatório.

23/08/2021 - 08:58:31 Sistema Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada

23/08/2021 - 09:04:12 Sistema O julgamento da intenção de recurso foi revertido para o item 0045.

23/08/2021 - 09:04:12 Sistema Intenção: Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME (AR ELETRICA
ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-08, pelo fato de essa não ter anexado junto à
habilitação o documento a que faz referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro
cadastral junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da emissão do
certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos, após análise da comissão, pela
inabilitação dessa licitante em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da
isonomia, visto que em procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE 9/2021-017 PMI, cujo o objeto
na oportunidade era aquisição de EPI`S (equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da
secretaria municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e... (CONTINUA)

23/08/2021 - 09:04:12 Sistema (CONT. 1) demais unidades vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao Ministério Público .
Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de
1993, visto que os preços praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de habilitação, além de não
atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item 9.10.11, A) do instrumento convocatório.

23/08/2021 - 09:04:12 Sistema Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada

23/08/2021 - 09:04:24 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0045.

23/08/2021 - 09:04:24 Sistema Intenção: Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME (AR ELETRICA
ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-08, pelo fato de essa não ter anexado junto à
habilitação o documento a que faz referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro
cadastral junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da emissão do
certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos, após análise da comissão, pela
inabilitação dessa licitante em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da
isonomia, visto que em procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE 9/2021-017 PMI, cujo o objeto
na oportunidade era aquisição de EPI`S (equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da
secretaria municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e... (CONTINUA)

23/08/2021 - 09:04:24 Sistema (CONT. 1) demais unidades vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao Ministério Público .
Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de
1993, visto que os preços praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de habilitação, além de não
atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item 9.10.11, A) do instrumento convocatório.
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23/08/2021 - 09:04:24 Sistema Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada

23/08/2021 - 09:04:39 Sistema O julgamento da intenção de recurso foi revertido para o item 0046.

23/08/2021 - 09:04:39 Sistema Intenção: Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME (AR ELETRICA
ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-08, pelo fato de essa não ter anexado junto à
habilitação o documento a que faz referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro
cadastral junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da emissão do
certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos, após análise da comissão, pela
inabilitação dessa licitante em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da
isonomia, visto que em procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE 9/2021-017 PMI, cujo o objeto
na oportunidade era aquisição de EPI`S (equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da
secretaria municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e... (CONTINUA)

23/08/2021 - 09:04:39 Sistema (CONT. 1) demais unidades vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao Ministério Público .
Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de
1993, visto que os preços praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de habilitação, além de não
atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item 9.10.11, A) do instrumento convocatório.

23/08/2021 - 09:04:39 Sistema Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada

23/08/2021 - 09:04:45 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0046.

23/08/2021 - 09:04:45 Sistema Intenção: Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME (AR ELETRICA
ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-08, pelo fato de essa não ter anexado junto à
habilitação o documento a que faz referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro
cadastral junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da emissão do
certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos, após análise da comissão, pela
inabilitação dessa licitante em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da
isonomia, visto que em procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE 9/2021-017 PMI, cujo o objeto
na oportunidade era aquisição de EPI`S (equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da
secretaria municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e... (CONTINUA)

23/08/2021 - 09:04:45 Sistema (CONT. 1) demais unidades vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao Ministério Público .
Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de
1993, visto que os preços praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de habilitação, além de não
atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item 9.10.11, A) do instrumento convocatório.

23/08/2021 - 09:04:45 Sistema Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada

23/08/2021 - 09:04:55 Sistema O julgamento da intenção de recurso foi revertido para o item 0047.

23/08/2021 - 09:04:55 Sistema Intenção: Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME (AR ELETRICA
ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-08, pelo fato de essa não ter anexado junto à
habilitação o documento a que faz referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro
cadastral junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da emissão do
certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos, após análise da comissão, pela
inabilitação dessa licitante em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da
isonomia, visto que em procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE 9/2021-017 PMI, cujo o objeto
na oportunidade era aquisição de EPI`S (equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da
secretaria municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e... (CONTINUA)

23/08/2021 - 09:04:55 Sistema (CONT. 1) demais unidades vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao Ministério Público .
Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de
1993, visto que os preços praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de habilitação, além de não
atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item 9.10.11, A) do instrumento convocatório.

23/08/2021 - 09:04:55 Sistema Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada

23/08/2021 - 09:05:01 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0047.

23/08/2021 - 09:05:01 Sistema Intenção: Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME (AR ELETRICA
ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-08, pelo fato de essa não ter anexado junto à
habilitação o documento a que faz referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro
cadastral junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da emissão do
certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos, após análise da comissão, pela
inabilitação dessa licitante em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da
isonomia, visto que em procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE 9/2021-017 PMI, cujo o objeto
na oportunidade era aquisição de EPI`S (equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da
secretaria municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e... (CONTINUA)

23/08/2021 - 09:05:01 Sistema (CONT. 1) demais unidades vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao Ministério Público .
Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de
1993, visto que os preços praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de habilitação, além de não
atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item 9.10.11, A) do instrumento convocatório.

23/08/2021 - 09:05:01 Sistema Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada

23/08/2021 - 09:05:15 Sistema O julgamento da intenção de recurso foi revertido para o item 0048.

23/08/2021 - 09:05:15 Sistema Intenção: Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME (AR ELETRICA
ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-08, pelo fato de essa não ter anexado junto à
habilitação o documento a que faz referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro
cadastral junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da emissão do
certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos, após análise da comissão, pela
inabilitação dessa licitante em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da
isonomia, visto que em procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE 9/2021-017 PMI, cujo o objeto
na oportunidade era aquisição de EPI`S (equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da
secretaria municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e... (CONTINUA)
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23/08/2021 - 09:05:15 Sistema (CONT. 1) demais unidades vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao Ministério Público .
Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de
1993, visto que os preços praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de habilitação, além de não
atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item 9.10.11, A) do instrumento convocatório.

23/08/2021 - 09:05:15 Sistema Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada

23/08/2021 - 09:05:20 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0048.

23/08/2021 - 09:05:20 Sistema Intenção: Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME (AR ELETRICA
ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-08, pelo fato de essa não ter anexado junto à
habilitação o documento a que faz referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro
cadastral junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da emissão do
certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos, após análise da comissão, pela
inabilitação dessa licitante em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da
isonomia, visto que em procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE 9/2021-017 PMI, cujo o objeto
na oportunidade era aquisição de EPI`S (equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da
secretaria municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e... (CONTINUA)

23/08/2021 - 09:05:20 Sistema (CONT. 1) demais unidades vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao Ministério Público .
Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de
1993, visto que os preços praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de habilitação, além de não
atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item 9.10.11, A) do instrumento convocatório.

23/08/2021 - 09:05:20 Sistema Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada

23/08/2021 - 09:05:31 Sistema O julgamento da intenção de recurso foi revertido para o item 0049.

23/08/2021 - 09:05:31 Sistema Intenção: Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME (AR ELETRICA
ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-08, pelo fato de essa não ter anexado junto à
habilitação o documento a que faz referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro
cadastral junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da emissão do
certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos, após análise da comissão, pela
inabilitação dessa licitante em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da
isonomia, visto que em procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE 9/2021-017 PMI, cujo o objeto
na oportunidade era aquisição de EPI`S (equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da
secretaria municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e... (CONTINUA)

23/08/2021 - 09:05:31 Sistema (CONT. 1) demais unidades vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao Ministério Público .
Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de
1993, visto que os preços praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de habilitação, além de não
atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item 9.10.11, A) do instrumento convocatório.

23/08/2021 - 09:05:31 Sistema Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada

23/08/2021 - 09:05:37 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0049.

23/08/2021 - 09:05:37 Sistema Intenção: Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME (AR ELETRICA
ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-08, pelo fato de essa não ter anexado junto à
habilitação o documento a que faz referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro
cadastral junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da emissão do
certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos, após análise da comissão, pela
inabilitação dessa licitante em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da
isonomia, visto que em procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE 9/2021-017 PMI, cujo o objeto
na oportunidade era aquisição de EPI`S (equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da
secretaria municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e... (CONTINUA)

23/08/2021 - 09:05:37 Sistema (CONT. 1) demais unidades vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao Ministério Público .
Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de
1993, visto que os preços praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de habilitação, além de não
atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item 9.10.11, A) do instrumento convocatório.

23/08/2021 - 09:05:37 Sistema Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada

23/08/2021 - 09:06:02 Sistema O julgamento da intenção de recurso foi revertido para o item 0050.

23/08/2021 - 09:06:02 Sistema Intenção: Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME (AR ELETRICA
ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-08, pelo fato de essa não ter anexado junto à
habilitação o documento a que faz referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro
cadastral junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da emissão do
certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos, após análise da comissão, pela
inabilitação dessa licitante em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da
isonomia, visto que em procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE 9/2021-017 PMI, cujo o objeto
na oportunidade era aquisição de EPI`S (equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da
secretaria municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e... (CONTINUA)

23/08/2021 - 09:06:02 Sistema (CONT. 1) demais unidades vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao Ministério Público .
Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de
1993, visto que os preços praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de habilitação, além de não
atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item 9.10.11, A) do instrumento convocatório.

23/08/2021 - 09:06:02 Sistema Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada

23/08/2021 - 09:06:08 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0050.
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23/08/2021 - 09:06:08 Sistema Intenção: Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME (AR ELETRICA
ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-08, pelo fato de essa não ter anexado junto à
habilitação o documento a que faz referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro
cadastral junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da emissão do
certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos, após análise da comissão, pela
inabilitação dessa licitante em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da
isonomia, visto que em procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE 9/2021-017 PMI, cujo o objeto
na oportunidade era aquisição de EPI`S (equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da
secretaria municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e... (CONTINUA)

23/08/2021 - 09:06:08 Sistema (CONT. 1) demais unidades vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao Ministério Público .
Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de
1993, visto que os preços praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de habilitação, além de não
atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item 9.10.11, A) do instrumento convocatório.

23/08/2021 - 09:06:08 Sistema Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada

23/08/2021 - 09:07:18 Sistema O julgamento da intenção de recurso foi revertido para o item 0051.

23/08/2021 - 09:07:18 Sistema Intenção: Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME (AR ELETRICA
ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-08, pelo fato de essa não ter anexado junto à
habilitação o documento a que faz referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro
cadastral junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da emissão do
certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos, após análise da comissão, pela
inabilitação dessa licitante em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da
isonomia, visto que em procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE 9/2021-017 PMI, cujo o objeto
na oportunidade era aquisição de EPI`S (equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da
secretaria municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e... (CONTINUA)

23/08/2021 - 09:07:18 Sistema (CONT. 1) demais unidades vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao Ministério Público .
Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de
1993, visto que os preços praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de habilitação, além de não
atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item 9.10.11, A) do instrumento convocatório.

23/08/2021 - 09:07:18 Sistema Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada

23/08/2021 - 09:07:24 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0051.

23/08/2021 - 09:07:24 Sistema Intenção: Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME (AR ELETRICA
ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-08, pelo fato de essa não ter anexado junto à
habilitação o documento a que faz referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro
cadastral junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da emissão do
certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos, após análise da comissão, pela
inabilitação dessa licitante em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da
isonomia, visto que em procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE 9/2021-017 PMI, cujo o objeto
na oportunidade era aquisição de EPI`S (equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da
secretaria municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e... (CONTINUA)

23/08/2021 - 09:07:24 Sistema (CONT. 1) demais unidades vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao Ministério Público .
Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de
1993, visto que os preços praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de habilitação, além de não
atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item 9.10.11, A) do instrumento convocatório.

23/08/2021 - 09:07:24 Sistema Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada

23/08/2021 - 09:07:34 Sistema O julgamento da intenção de recurso foi revertido para o item 0052.

23/08/2021 - 09:07:34 Sistema Intenção: Manifesto intenção de recurso em face da empresa: BIOCLEAN SERVIÇOS E CONSTRUÇÃO
EIRELI, CNPJ: 83.339.556/0001-34, pelo fato dessa não ter anexado à Prova de regularidade junto ao setor
de Tributo Municipal de Itupiranga (Certidão Negativa), conforme item 9.9.7, o documento a que faz
referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro cadastral junto ao sistema de
cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da emissão do certificado de regularidade
cadastral – CRC, desse modo solicitamos, após análise da comissão, pela inabilitação dessa licitante em
observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da isonomia, visto que em
procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento mencionado acima no
procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE 9/2021-017 PMI, cujo o objeto na oportunidade era
aquisição de EPI`S (equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da... (CONTINUA)

23/08/2021 - 09:07:34 Sistema (CONT. 1) secretaria municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e demais unidades
vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada pela Sra. Pregoeira, atue de
forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao Ministério Público. As certidões Simplificada da Junta
Comercial do Estado e específica da Junta Comercial do Estado, estão em desconformidade com os itens
9.10.2 e 9.10.3 por restarem vencidas, bem como o documento a que se refere o item 9.9.1. CNPJ - Prova
de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, emitido em 29/11/2019, restando vencida, ademais,
solicitamos que seja efetuada diligências com base no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993,
visto que os preços praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que vinha
sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de habilitação, além de não
atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item 9.10.11,...

23/08/2021 - 09:07:34 Sistema (CONT. 2) A) do instrumento convocatório. Em referencia a proposta,não atende o prazo de validade,do
requisitos do item 6.5

23/08/2021 - 09:07:34 Sistema Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada

23/08/2021 - 09:07:40 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0052.

23/08/2021 - 09:07:40 Sistema Intenção: Manifesto intenção de recurso em face da empresa: BIOCLEAN SERVIÇOS E CONSTRUÇÃO
EIRELI, CNPJ: 83.339.556/0001-34, pelo fato dessa não ter anexado à Prova de regularidade junto ao setor
de Tributo Municipal de Itupiranga (Certidão Negativa), conforme item 9.9.7, o documento a que faz
referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro cadastral junto ao sistema de
cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da emissão do certificado de regularidade
cadastral – CRC, desse modo solicitamos, após análise da comissão, pela inabilitação dessa licitante em
observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da isonomia, visto que em
procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento mencionado acima no
procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE 9/2021-017 PMI, cujo o objeto na oportunidade era
aquisição de EPI`S (equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da... (CONTINUA)
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23/08/2021 - 09:07:40 Sistema (CONT. 1) secretaria municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e demais unidades
vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada pela Sra. Pregoeira, atue de
forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao Ministério Público. As certidões Simplificada da Junta
Comercial do Estado e específica da Junta Comercial do Estado, estão em desconformidade com os itens
9.10.2 e 9.10.3 por restarem vencidas, bem como o documento a que se refere o item 9.9.1. CNPJ - Prova
de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, emitido em 29/11/2019, restando vencida, ademais,
solicitamos que seja efetuada diligências com base no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993,
visto que os preços praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que vinha
sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de habilitação, além de não
atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item 9.10.11,...

23/08/2021 - 09:07:40 Sistema (CONT. 2) A) do instrumento convocatório. Em referencia a proposta,não atende o prazo de validade,do
requisitos do item 6.5

23/08/2021 - 09:07:40 Sistema Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada

23/08/2021 - 09:07:50 Sistema O julgamento da intenção de recurso foi revertido para o item 0053.

23/08/2021 - 09:07:50 Sistema Intenção: Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME (AR ELETRICA
ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-08, pelo fato de essa não ter anexado junto à
habilitação o documento a que faz referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro
cadastral junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da emissão do
certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos, após análise da comissão, pela
inabilitação dessa licitante em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da
isonomia, visto que em procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE 9/2021-017 PMI, cujo o objeto
na oportunidade era aquisição de EPI`S (equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da
secretaria municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e... (CONTINUA)

23/08/2021 - 09:07:50 Sistema (CONT. 1) demais unidades vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao Ministério Público .
Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de
1993, visto que os preços praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de habilitação, além de não
atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item 9.10.11, A) do instrumento convocatório.

23/08/2021 - 09:07:50 Sistema Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada

23/08/2021 - 09:07:56 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0053.

23/08/2021 - 09:07:56 Sistema Intenção: Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME (AR ELETRICA
ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-08, pelo fato de essa não ter anexado junto à
habilitação o documento a que faz referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro
cadastral junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da emissão do
certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos, após análise da comissão, pela
inabilitação dessa licitante em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da
isonomia, visto que em procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE 9/2021-017 PMI, cujo o objeto
na oportunidade era aquisição de EPI`S (equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da
secretaria municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e... (CONTINUA)

23/08/2021 - 09:07:56 Sistema (CONT. 1) demais unidades vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao Ministério Público .
Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de
1993, visto que os preços praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de habilitação, além de não
atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item 9.10.11, A) do instrumento convocatório.

23/08/2021 - 09:07:56 Sistema Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada

23/08/2021 - 09:08:07 Sistema O julgamento da intenção de recurso foi revertido para o item 0054.

23/08/2021 - 09:08:07 Sistema Intenção: Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME (AR ELETRICA
ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-08, pelo fato de essa não ter anexado junto à
habilitação o documento a que faz referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro
cadastral junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da emissão do
certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos, após análise da comissão, pela
inabilitação dessa licitante em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da
isonomia, visto que em procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE 9/2021-017 PMI, cujo o objeto
na oportunidade era aquisição de EPI`S (equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da
secretaria municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e... (CONTINUA)

23/08/2021 - 09:08:07 Sistema (CONT. 1) demais unidades vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao Ministério Público .
Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de
1993, visto que os preços praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de habilitação, além de não
atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item 9.10.11, A) do instrumento convocatório.

23/08/2021 - 09:08:07 Sistema Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada

23/08/2021 - 09:08:13 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0054.

23/08/2021 - 09:08:13 Sistema Intenção: Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME (AR ELETRICA
ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-08, pelo fato de essa não ter anexado junto à
habilitação o documento a que faz referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro
cadastral junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da emissão do
certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos, após análise da comissão, pela
inabilitação dessa licitante em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da
isonomia, visto que em procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE 9/2021-017 PMI, cujo o objeto
na oportunidade era aquisição de EPI`S (equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da
secretaria municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e... (CONTINUA)

23/08/2021 - 09:08:13 Sistema (CONT. 1) demais unidades vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao Ministério Público .
Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de
1993, visto que os preços praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de habilitação, além de não
atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item 9.10.11, A) do instrumento convocatório.

23/08/2021 - 09:08:13 Sistema Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada

23/08/2021 - 09:08:23 Sistema O julgamento da intenção de recurso foi revertido para o item 0055.
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23/08/2021 - 09:08:23 Sistema Intenção: Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME (AR ELETRICA
ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-08, pelo fato de essa não ter anexado junto à
habilitação o documento a que faz referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro
cadastral junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da emissão do
certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos, após análise da comissão, pela
inabilitação dessa licitante em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da
isonomia, visto que em procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE 9/2021-017 PMI, cujo o objeto
na oportunidade era aquisição de EPI`S (equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da
secretaria municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e... (CONTINUA)

23/08/2021 - 09:08:23 Sistema (CONT. 1) demais unidades vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao Ministério Público .
Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de
1993, visto que os preços praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de habilitação, além de não
atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item 9.10.11, A) do instrumento convocatório.

23/08/2021 - 09:08:23 Sistema Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada

23/08/2021 - 09:08:29 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0055.

23/08/2021 - 09:08:29 Sistema Intenção: Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME (AR ELETRICA
ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-08, pelo fato de essa não ter anexado junto à
habilitação o documento a que faz referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro
cadastral junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da emissão do
certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos, após análise da comissão, pela
inabilitação dessa licitante em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da
isonomia, visto que em procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE 9/2021-017 PMI, cujo o objeto
na oportunidade era aquisição de EPI`S (equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da
secretaria municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e... (CONTINUA)

23/08/2021 - 09:08:29 Sistema (CONT. 1) demais unidades vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao Ministério Público .
Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de
1993, visto que os preços praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de habilitação, além de não
atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item 9.10.11, A) do instrumento convocatório.

23/08/2021 - 09:08:29 Sistema Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada

23/08/2021 - 09:08:46 Sistema O julgamento da intenção de recurso foi revertido para o item 0057.

23/08/2021 - 09:08:46 Sistema Intenção: Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME (AR ELETRICA
ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-08, pelo fato de essa não ter anexado junto à
habilitação o documento a que faz referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro
cadastral junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da emissão do
certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos, após análise da comissão, pela
inabilitação dessa licitante em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da
isonomia, visto que em procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE 9/2021-017 PMI, cujo o objeto
na oportunidade era aquisição de EPI`S (equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da
secretaria municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e... (CONTINUA)

23/08/2021 - 09:08:46 Sistema (CONT. 1) demais unidades vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao Ministério Público .
Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de
1993, visto que os preços praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de habilitação, além de não
atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item 9.10.11, A) do instrumento convocatório.

23/08/2021 - 09:08:46 Sistema Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada

23/08/2021 - 09:08:52 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0057.

23/08/2021 - 09:08:52 Sistema Intenção: Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME (AR ELETRICA
ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-08, pelo fato de essa não ter anexado junto à
habilitação o documento a que faz referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro
cadastral junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da emissão do
certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos, após análise da comissão, pela
inabilitação dessa licitante em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da
isonomia, visto que em procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE 9/2021-017 PMI, cujo o objeto
na oportunidade era aquisição de EPI`S (equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da
secretaria municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e... (CONTINUA)

23/08/2021 - 09:08:52 Sistema (CONT. 1) demais unidades vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao Ministério Público .
Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de
1993, visto que os preços praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de habilitação, além de não
atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item 9.10.11, A) do instrumento convocatório.

23/08/2021 - 09:08:52 Sistema Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada

23/08/2021 - 09:09:03 Sistema O julgamento da intenção de recurso foi revertido para o item 0058.

23/08/2021 - 09:09:03 Sistema Intenção: Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME (AR ELETRICA
ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-08, pelo fato de essa não ter anexado junto à
habilitação o documento a que faz referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro
cadastral junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da emissão do
certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos, após análise da comissão, pela
inabilitação dessa licitante em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da
isonomia, visto que em procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE 9/2021-017 PMI, cujo o objeto
na oportunidade era aquisição de EPI`S (equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da
secretaria municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e... (CONTINUA)

23/08/2021 - 09:09:03 Sistema (CONT. 1) demais unidades vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao Ministério Público .
Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de
1993, visto que os preços praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de habilitação, além de não
atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item 9.10.11, A) do instrumento convocatório.

23/08/2021 - 09:09:03 Sistema Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada
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23/08/2021 - 09:09:09 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0058.

23/08/2021 - 09:09:09 Sistema Intenção: Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME (AR ELETRICA
ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-08, pelo fato de essa não ter anexado junto à
habilitação o documento a que faz referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro
cadastral junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da emissão do
certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos, após análise da comissão, pela
inabilitação dessa licitante em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da
isonomia, visto que em procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE 9/2021-017 PMI, cujo o objeto
na oportunidade era aquisição de EPI`S (equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da
secretaria municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e... (CONTINUA)

23/08/2021 - 09:09:09 Sistema (CONT. 1) demais unidades vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao Ministério Público .
Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de
1993, visto que os preços praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de habilitação, além de não
atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item 9.10.11, A) do instrumento convocatório.

23/08/2021 - 09:09:09 Sistema Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada

23/08/2021 - 09:09:20 Sistema O julgamento da intenção de recurso foi revertido para o item 0059.

23/08/2021 - 09:09:20 Sistema Intenção: Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME (AR ELETRICA
ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-08, pelo fato de essa não ter anexado junto à
habilitação o documento a que faz referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro
cadastral junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da emissão do
certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos, após análise da comissão, pela
inabilitação dessa licitante em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da
isonomia, visto que em procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE 9/2021-017 PMI, cujo o objeto
na oportunidade era aquisição de EPI`S (equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da
secretaria municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e... (CONTINUA)

23/08/2021 - 09:09:20 Sistema (CONT. 1) demais unidades vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao Ministério Público .
Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de
1993, visto que os preços praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de habilitação, além de não
atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item 9.10.11, A) do instrumento convocatório.

23/08/2021 - 09:09:20 Sistema Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada

23/08/2021 - 09:09:26 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0059.

23/08/2021 - 09:09:26 Sistema Intenção: Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME (AR ELETRICA
ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-08, pelo fato de essa não ter anexado junto à
habilitação o documento a que faz referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro
cadastral junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da emissão do
certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos, após análise da comissão, pela
inabilitação dessa licitante em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da
isonomia, visto que em procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE 9/2021-017 PMI, cujo o objeto
na oportunidade era aquisição de EPI`S (equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da
secretaria municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e... (CONTINUA)

23/08/2021 - 09:09:26 Sistema (CONT. 1) demais unidades vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao Ministério Público .
Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de
1993, visto que os preços praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de habilitação, além de não
atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item 9.10.11, A) do instrumento convocatório.

23/08/2021 - 09:09:26 Sistema Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada

23/08/2021 - 09:09:38 Sistema O julgamento da intenção de recurso foi revertido para o item 0060.

23/08/2021 - 09:09:38 Sistema Intenção: Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME (AR ELETRICA
ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-08, pelo fato de essa não ter anexado junto à
habilitação o documento a que faz referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro
cadastral junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da emissão do
certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos, após análise da comissão, pela
inabilitação dessa licitante em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da
isonomia, visto que em procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE 9/2021-017 PMI, cujo o objeto
na oportunidade era aquisição de EPI`S (equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da
secretaria municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e... (CONTINUA)

23/08/2021 - 09:09:38 Sistema (CONT. 1) demais unidades vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao Ministério Público .
Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de
1993, visto que os preços praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de habilitação, além de não
atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item 9.10.11, A) do instrumento convocatório.

23/08/2021 - 09:09:38 Sistema Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada

23/08/2021 - 09:09:46 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0060.

23/08/2021 - 09:09:46 Sistema Intenção: Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME (AR ELETRICA
ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-08, pelo fato de essa não ter anexado junto à
habilitação o documento a que faz referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro
cadastral junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da emissão do
certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos, após análise da comissão, pela
inabilitação dessa licitante em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da
isonomia, visto que em procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE 9/2021-017 PMI, cujo o objeto
na oportunidade era aquisição de EPI`S (equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da
secretaria municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e... (CONTINUA)

23/08/2021 - 09:09:46 Sistema (CONT. 1) demais unidades vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao Ministério Público .
Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de
1993, visto que os preços praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de habilitação, além de não
atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item 9.10.11, A) do instrumento convocatório.
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23/08/2021 - 09:09:46 Sistema Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada

23/08/2021 - 09:09:59 Sistema O julgamento da intenção de recurso foi revertido para o item 0061.

23/08/2021 - 09:09:59 Sistema Intenção: Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME (AR ELETRICA
ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-08, pelo fato de essa não ter anexado junto à
habilitação o documento a que faz referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro
cadastral junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da emissão do
certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos, após análise da comissão, pela
inabilitação dessa licitante em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da
isonomia, visto que em procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE 9/2021-017 PMI, cujo o objeto
na oportunidade era aquisição de EPI`S (equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da
secretaria municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e... (CONTINUA)

23/08/2021 - 09:09:59 Sistema (CONT. 1) demais unidades vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao Ministério Público .
Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de
1993, visto que os preços praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de habilitação, além de não
atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item 9.10.11, A) do instrumento convocatório.

23/08/2021 - 09:09:59 Sistema Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada

23/08/2021 - 09:10:06 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0061.

23/08/2021 - 09:10:06 Sistema Intenção: Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME (AR ELETRICA
ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-08, pelo fato de essa não ter anexado junto à
habilitação o documento a que faz referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro
cadastral junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da emissão do
certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos, após análise da comissão, pela
inabilitação dessa licitante em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da
isonomia, visto que em procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE 9/2021-017 PMI, cujo o objeto
na oportunidade era aquisição de EPI`S (equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da
secretaria municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e... (CONTINUA)

23/08/2021 - 09:10:06 Sistema (CONT. 1) demais unidades vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao Ministério Público .
Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de
1993, visto que os preços praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de habilitação, além de não
atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item 9.10.11, A) do instrumento convocatório.

23/08/2021 - 09:10:06 Sistema Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada

23/08/2021 - 09:10:16 Sistema O julgamento da intenção de recurso foi revertido para o item 0062.

23/08/2021 - 09:10:16 Sistema Intenção: Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME (AR ELETRICA
ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-08, pelo fato de essa não ter anexado junto à
habilitação o documento a que faz referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro
cadastral junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da emissão do
certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos, após análise da comissão, pela
inabilitação dessa licitante em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da
isonomia, visto que em procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE 9/2021-017 PMI, cujo o objeto
na oportunidade era aquisição de EPI`S (equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da
secretaria municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e... (CONTINUA)

23/08/2021 - 09:10:16 Sistema (CONT. 1) demais unidades vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao Ministério Público .
Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de
1993, visto que os preços praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de habilitação, além de não
atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item 9.10.11, A) do instrumento convocatório.

23/08/2021 - 09:10:16 Sistema Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada

23/08/2021 - 09:10:22 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0062.

23/08/2021 - 09:10:22 Sistema Intenção: Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME (AR ELETRICA
ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-08, pelo fato de essa não ter anexado junto à
habilitação o documento a que faz referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro
cadastral junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da emissão do
certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos, após análise da comissão, pela
inabilitação dessa licitante em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da
isonomia, visto que em procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE 9/2021-017 PMI, cujo o objeto
na oportunidade era aquisição de EPI`S (equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da
secretaria municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e... (CONTINUA)

23/08/2021 - 09:10:22 Sistema (CONT. 1) demais unidades vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao Ministério Público .
Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de
1993, visto que os preços praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de habilitação, além de não
atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item 9.10.11, A) do instrumento convocatório.

23/08/2021 - 09:10:22 Sistema Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada

23/08/2021 - 09:10:34 Sistema O julgamento da intenção de recurso foi revertido para o item 0063.

23/08/2021 - 09:10:34 Sistema Intenção: Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME (AR ELETRICA
ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-08, pelo fato de essa não ter anexado junto à
habilitação o documento a que faz referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro
cadastral junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da emissão do
certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos, após análise da comissão, pela
inabilitação dessa licitante em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da
isonomia, visto que em procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE 9/2021-017 PMI, cujo o objeto
na oportunidade era aquisição de EPI`S (equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da
secretaria municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e... (CONTINUA)
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23/08/2021 - 09:10:34 Sistema (CONT. 1) demais unidades vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao Ministério Público .
Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de
1993, visto que os preços praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de habilitação, além de não
atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item 9.10.11, A) do instrumento convocatório.

23/08/2021 - 09:10:34 Sistema Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada

23/08/2021 - 09:10:40 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0063.

23/08/2021 - 09:10:40 Sistema Intenção: Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME (AR ELETRICA
ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-08, pelo fato de essa não ter anexado junto à
habilitação o documento a que faz referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro
cadastral junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da emissão do
certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos, após análise da comissão, pela
inabilitação dessa licitante em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da
isonomia, visto que em procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE 9/2021-017 PMI, cujo o objeto
na oportunidade era aquisição de EPI`S (equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da
secretaria municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e... (CONTINUA)

23/08/2021 - 09:10:40 Sistema (CONT. 1) demais unidades vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao Ministério Público .
Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de
1993, visto que os preços praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de habilitação, além de não
atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item 9.10.11, A) do instrumento convocatório.

23/08/2021 - 09:10:40 Sistema Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada

23/08/2021 - 09:10:51 Sistema O julgamento da intenção de recurso foi revertido para o item 0064.

23/08/2021 - 09:10:51 Sistema Intenção: Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME (AR ELETRICA
ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-08, pelo fato de essa não ter anexado junto à
habilitação o documento a que faz referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro
cadastral junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da emissão do
certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos, após análise da comissão, pela
inabilitação dessa licitante em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da
isonomia, visto que em procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE 9/2021-017 PMI, cujo o objeto
na oportunidade era aquisição de EPI`S (equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da
secretaria municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e... (CONTINUA)

23/08/2021 - 09:10:51 Sistema (CONT. 1) demais unidades vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao Ministério Público .
Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de
1993, visto que os preços praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de habilitação, além de não
atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item 9.10.11, A) do instrumento convocatório.

23/08/2021 - 09:10:51 Sistema Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada

23/08/2021 - 09:10:58 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0064.

23/08/2021 - 09:10:58 Sistema Intenção: Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME (AR ELETRICA
ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-08, pelo fato de essa não ter anexado junto à
habilitação o documento a que faz referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro
cadastral junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da emissão do
certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos, após análise da comissão, pela
inabilitação dessa licitante em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da
isonomia, visto que em procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE 9/2021-017 PMI, cujo o objeto
na oportunidade era aquisição de EPI`S (equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da
secretaria municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e... (CONTINUA)

23/08/2021 - 09:10:58 Sistema (CONT. 1) demais unidades vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao Ministério Público .
Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de
1993, visto que os preços praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de habilitação, além de não
atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item 9.10.11, A) do instrumento convocatório.

23/08/2021 - 09:10:58 Sistema Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada

23/08/2021 - 09:12:25 Sistema O julgamento da intenção de recurso foi revertido para o item 0065.

23/08/2021 - 09:12:25 Sistema Intenção: Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME (AR ELETRICA
ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-08, pelo fato de essa não ter anexado junto à
habilitação o documento a que faz referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro
cadastral junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da emissão do
certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos, após análise da comissão, pela
inabilitação dessa licitante em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da
isonomia, visto que em procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE 9/2021-017 PMI, cujo o objeto
na oportunidade era aquisição de EPI`S (equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da
secretaria municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e... (CONTINUA)

23/08/2021 - 09:12:25 Sistema (CONT. 1) demais unidades vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao Ministério Público .
Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de
1993, visto que os preços praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de habilitação, além de não
atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item 9.10.11, A) do instrumento convocatório.

23/08/2021 - 09:12:25 Sistema Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada

23/08/2021 - 09:12:37 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0065.
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23/08/2021 - 09:12:37 Sistema Intenção: Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME (AR ELETRICA
ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-08, pelo fato de essa não ter anexado junto à
habilitação o documento a que faz referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro
cadastral junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da emissão do
certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos, após análise da comissão, pela
inabilitação dessa licitante em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da
isonomia, visto que em procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE 9/2021-017 PMI, cujo o objeto
na oportunidade era aquisição de EPI`S (equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da
secretaria municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e... (CONTINUA)

23/08/2021 - 09:12:37 Sistema (CONT. 1) demais unidades vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao Ministério Público .
Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de
1993, visto que os preços praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de habilitação, além de não
atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item 9.10.11, A) do instrumento convocatório.

23/08/2021 - 09:12:37 Sistema Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada

23/08/2021 - 09:13:36 Sistema O julgamento da intenção de recurso foi revertido para o item 0066.

23/08/2021 - 09:13:36 Sistema Intenção: Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME (AR ELETRICA
ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-08, pelo fato de essa não ter anexado junto à
habilitação o documento a que faz referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro
cadastral junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da emissão do
certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos, após análise da comissão, pela
inabilitação dessa licitante em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da
isonomia, visto que em procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE 9/2021-017 PMI, cujo o objeto
na oportunidade era aquisição de EPI`S (equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da
secretaria municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e... (CONTINUA)

23/08/2021 - 09:13:36 Sistema (CONT. 1) demais unidades vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao Ministério Público .
Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de
1993, visto que os preços praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de habilitação, além de não
atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item 9.10.11, A) do instrumento convocatório.

23/08/2021 - 09:13:36 Sistema Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada

23/08/2021 - 09:13:42 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0066.

23/08/2021 - 09:13:42 Sistema Intenção: Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME (AR ELETRICA
ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-08, pelo fato de essa não ter anexado junto à
habilitação o documento a que faz referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro
cadastral junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da emissão do
certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos, após análise da comissão, pela
inabilitação dessa licitante em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da
isonomia, visto que em procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE 9/2021-017 PMI, cujo o objeto
na oportunidade era aquisição de EPI`S (equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da
secretaria municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e... (CONTINUA)

23/08/2021 - 09:13:42 Sistema (CONT. 1) demais unidades vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao Ministério Público .
Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de
1993, visto que os preços praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de habilitação, além de não
atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item 9.10.11, A) do instrumento convocatório.

23/08/2021 - 09:13:42 Sistema Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada

23/08/2021 - 09:14:00 Sistema O julgamento da intenção de recurso foi revertido para o item 0067.

23/08/2021 - 09:14:00 Sistema Intenção: Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME (AR ELETRICA
ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-08, pelo fato de essa não ter anexado junto à
habilitação o documento a que faz referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro
cadastral junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da emissão do
certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos, após análise da comissão, pela
inabilitação dessa licitante em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da
isonomia, visto que em procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE 9/2021-017 PMI, cujo o objeto
na oportunidade era aquisição de EPI`S (equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da
secretaria municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e... (CONTINUA)

23/08/2021 - 09:14:00 Sistema (CONT. 1) demais unidades vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao Ministério Público .
Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de
1993, visto que os preços praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de habilitação, além de não
atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item 9.10.11, A) do instrumento convocatório.

23/08/2021 - 09:14:00 Sistema Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada

23/08/2021 - 09:14:06 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0067.

23/08/2021 - 09:14:06 Sistema Intenção: Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME (AR ELETRICA
ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-08, pelo fato de essa não ter anexado junto à
habilitação o documento a que faz referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro
cadastral junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da emissão do
certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos, após análise da comissão, pela
inabilitação dessa licitante em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da
isonomia, visto que em procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE 9/2021-017 PMI, cujo o objeto
na oportunidade era aquisição de EPI`S (equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da
secretaria municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e... (CONTINUA)

23/08/2021 - 09:14:06 Sistema (CONT. 1) demais unidades vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao Ministério Público .
Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de
1993, visto que os preços praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de habilitação, além de não
atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item 9.10.11, A) do instrumento convocatório.

23/08/2021 - 09:14:06 Sistema Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada
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23/08/2021 - 09:14:18 Sistema O julgamento da intenção de recurso foi revertido para o item 0068.

23/08/2021 - 09:14:18 Sistema Intenção: Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME (AR ELETRICA
ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-08, pelo fato de essa não ter anexado junto à
habilitação o documento a que faz referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro
cadastral junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da emissão do
certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos, após análise da comissão, pela
inabilitação dessa licitante em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da
isonomia, visto que em procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE 9/2021-017 PMI, cujo o objeto
na oportunidade era aquisição de EPI`S (equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da
secretaria municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e... (CONTINUA)

23/08/2021 - 09:14:18 Sistema (CONT. 1) demais unidades vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao Ministério Público .
Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de
1993, visto que os preços praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de habilitação, além de não
atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item 9.10.11, A) do instrumento convocatório.

23/08/2021 - 09:14:18 Sistema Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada

23/08/2021 - 09:14:24 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0068.

23/08/2021 - 09:14:24 Sistema Intenção: Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME (AR ELETRICA
ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-08, pelo fato de essa não ter anexado junto à
habilitação o documento a que faz referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro
cadastral junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da emissão do
certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos, após análise da comissão, pela
inabilitação dessa licitante em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da
isonomia, visto que em procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE 9/2021-017 PMI, cujo o objeto
na oportunidade era aquisição de EPI`S (equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da
secretaria municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e... (CONTINUA)

23/08/2021 - 09:14:24 Sistema (CONT. 1) demais unidades vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao Ministério Público .
Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de
1993, visto que os preços praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de habilitação, além de não
atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item 9.10.11, A) do instrumento convocatório.

23/08/2021 - 09:14:24 Sistema Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada

23/08/2021 - 09:14:35 Sistema O julgamento da intenção de recurso foi revertido para o item 0069.

23/08/2021 - 09:14:35 Sistema Intenção: Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME (AR ELETRICA
ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-08, pelo fato de essa não ter anexado junto à
habilitação o documento a que faz referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro
cadastral junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da emissão do
certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos, após análise da comissão, pela
inabilitação dessa licitante em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da
isonomia, visto que em procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE 9/2021-017 PMI, cujo o objeto
na oportunidade era aquisição de EPI`S (equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da
secretaria municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e... (CONTINUA)

23/08/2021 - 09:14:35 Sistema (CONT. 1) demais unidades vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao Ministério Público .
Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de
1993, visto que os preços praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de habilitação, além de não
atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item 9.10.11, A) do instrumento convocatório.

23/08/2021 - 09:14:35 Sistema Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada

23/08/2021 - 09:14:41 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0069.

23/08/2021 - 09:14:41 Sistema Intenção: Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME (AR ELETRICA
ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-08, pelo fato de essa não ter anexado junto à
habilitação o documento a que faz referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro
cadastral junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da emissão do
certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos, após análise da comissão, pela
inabilitação dessa licitante em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da
isonomia, visto que em procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE 9/2021-017 PMI, cujo o objeto
na oportunidade era aquisição de EPI`S (equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da
secretaria municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e... (CONTINUA)

23/08/2021 - 09:14:41 Sistema (CONT. 1) demais unidades vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao Ministério Público .
Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de
1993, visto que os preços praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de habilitação, além de não
atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item 9.10.11, A) do instrumento convocatório.

23/08/2021 - 09:14:41 Sistema Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada

23/08/2021 - 09:14:50 Sistema O julgamento da intenção de recurso foi revertido para o item 0070.

23/08/2021 - 09:14:50 Sistema Intenção: Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME (AR ELETRICA
ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-08, pelo fato de essa não ter anexado junto à
habilitação o documento a que faz referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro
cadastral junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da emissão do
certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos, após análise da comissão, pela
inabilitação dessa licitante em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da
isonomia, visto que em procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE 9/2021-017 PMI, cujo o objeto
na oportunidade era aquisição de EPI`S (equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da
secretaria municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e... (CONTINUA)

23/08/2021 - 09:14:50 Sistema (CONT. 1) demais unidades vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao Ministério Público .
Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de
1993, visto que os preços praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de habilitação, além de não
atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item 9.10.11, A) do instrumento convocatório.
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23/08/2021 - 09:14:50 Sistema Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada

23/08/2021 - 09:14:55 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0070.

23/08/2021 - 09:14:55 Sistema Intenção: Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME (AR ELETRICA
ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-08, pelo fato de essa não ter anexado junto à
habilitação o documento a que faz referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro
cadastral junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da emissão do
certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos, após análise da comissão, pela
inabilitação dessa licitante em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da
isonomia, visto que em procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE 9/2021-017 PMI, cujo o objeto
na oportunidade era aquisição de EPI`S (equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da
secretaria municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e... (CONTINUA)

23/08/2021 - 09:14:55 Sistema (CONT. 1) demais unidades vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao Ministério Público .
Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de
1993, visto que os preços praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de habilitação, além de não
atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item 9.10.11, A) do instrumento convocatório.

23/08/2021 - 09:14:55 Sistema Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada

23/08/2021 - 09:15:08 Sistema O julgamento da intenção de recurso foi revertido para o item 0071.

23/08/2021 - 09:15:08 Sistema Intenção: Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME (AR ELETRICA
ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-08, pelo fato de essa não ter anexado junto à
habilitação o documento a que faz referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro
cadastral junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da emissão do
certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos, após análise da comissão, pela
inabilitação dessa licitante em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da
isonomia, visto que em procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE 9/2021-017 PMI, cujo o objeto
na oportunidade era aquisição de EPI`S (equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da
secretaria municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e... (CONTINUA)

23/08/2021 - 09:15:08 Sistema (CONT. 1) demais unidades vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao Ministério Público .
Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de
1993, visto que os preços praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de habilitação, além de não
atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item 9.10.11, A) do instrumento convocatório.

23/08/2021 - 09:15:08 Sistema Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada

23/08/2021 - 09:15:13 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0071.

23/08/2021 - 09:15:13 Sistema Intenção: Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME (AR ELETRICA
ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-08, pelo fato de essa não ter anexado junto à
habilitação o documento a que faz referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro
cadastral junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da emissão do
certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos, após análise da comissão, pela
inabilitação dessa licitante em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da
isonomia, visto que em procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE 9/2021-017 PMI, cujo o objeto
na oportunidade era aquisição de EPI`S (equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da
secretaria municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e... (CONTINUA)

23/08/2021 - 09:15:13 Sistema (CONT. 1) demais unidades vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao Ministério Público .
Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de
1993, visto que os preços praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de habilitação, além de não
atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item 9.10.11, A) do instrumento convocatório.

23/08/2021 - 09:15:13 Sistema Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada

23/08/2021 - 09:15:24 Sistema O julgamento da intenção de recurso foi revertido para o item 0072.

23/08/2021 - 09:15:24 Sistema Intenção: Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME (AR ELETRICA
ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-08, pelo fato de essa não ter anexado junto à
habilitação o documento a que faz referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro
cadastral junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da emissão do
certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos, após análise da comissão, pela
inabilitação dessa licitante em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da
isonomia, visto que em procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE 9/2021-017 PMI, cujo o objeto
na oportunidade era aquisição de EPI`S (equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da
secretaria municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e... (CONTINUA)

23/08/2021 - 09:15:24 Sistema (CONT. 1) demais unidades vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao Ministério Público .
Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de
1993, visto que os preços praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de habilitação, além de não
atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item 9.10.11, A) do instrumento convocatório.

23/08/2021 - 09:15:24 Sistema Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada

23/08/2021 - 09:15:30 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0072.

23/08/2021 - 09:15:30 Sistema Intenção: Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME (AR ELETRICA
ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-08, pelo fato de essa não ter anexado junto à
habilitação o documento a que faz referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro
cadastral junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da emissão do
certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos, após análise da comissão, pela
inabilitação dessa licitante em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da
isonomia, visto que em procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE 9/2021-017 PMI, cujo o objeto
na oportunidade era aquisição de EPI`S (equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da
secretaria municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e... (CONTINUA)
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23/08/2021 - 09:15:30 Sistema (CONT. 1) demais unidades vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao Ministério Público .
Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de
1993, visto que os preços praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de habilitação, além de não
atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item 9.10.11, A) do instrumento convocatório.

23/08/2021 - 09:15:30 Sistema Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada

23/08/2021 - 09:15:39 Sistema O julgamento da intenção de recurso foi revertido para o item 0073.

23/08/2021 - 09:15:39 Sistema Intenção: Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME (AR ELETRICA
ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-08, pelo fato de essa não ter anexado junto à
habilitação o documento a que faz referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro
cadastral junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da emissão do
certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos, após análise da comissão, pela
inabilitação dessa licitante em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da
isonomia, visto que em procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE 9/2021-017 PMI, cujo o objeto
na oportunidade era aquisição de EPI`S (equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da
secretaria municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e... (CONTINUA)

23/08/2021 - 09:15:39 Sistema (CONT. 1) demais unidades vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao Ministério Público .
Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de
1993, visto que os preços praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de habilitação, além de não
atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item 9.10.11, A) do instrumento convocatório.

23/08/2021 - 09:15:39 Sistema Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada

23/08/2021 - 09:15:45 Sistema O julgamento da intenção de recurso foi revertido para o item 0073.

23/08/2021 - 09:15:45 Sistema Intenção: Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME (AR ELETRICA
ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-08, pelo fato de essa não ter anexado junto à
habilitação o documento a que faz referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro
cadastral junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da emissão do
certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos, após análise da comissão, pela
inabilitação dessa licitante em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da
isonomia, visto que em procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE 9/2021-017 PMI, cujo o objeto
na oportunidade era aquisição de EPI`S (equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da
secretaria municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e... (CONTINUA)

23/08/2021 - 09:15:45 Sistema (CONT. 1) demais unidades vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao Ministério Público .
Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de
1993, visto que os preços praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de habilitação, além de não
atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item 9.10.11, A) do instrumento convocatório.

23/08/2021 - 09:15:45 Sistema Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada

23/08/2021 - 09:15:54 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0073.

23/08/2021 - 09:15:54 Sistema Intenção: Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME (AR ELETRICA
ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-08, pelo fato de essa não ter anexado junto à
habilitação o documento a que faz referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro
cadastral junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da emissão do
certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos, após análise da comissão, pela
inabilitação dessa licitante em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da
isonomia, visto que em procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE 9/2021-017 PMI, cujo o objeto
na oportunidade era aquisição de EPI`S (equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da
secretaria municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e... (CONTINUA)

23/08/2021 - 09:15:54 Sistema (CONT. 1) demais unidades vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao Ministério Público .
Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de
1993, visto que os preços praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de habilitação, além de não
atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item 9.10.11, A) do instrumento convocatório.

23/08/2021 - 09:15:54 Sistema Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada

23/08/2021 - 09:15:59 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0073.

23/08/2021 - 09:15:59 Sistema Intenção: Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME (AR ELETRICA
ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-08, pelo fato de essa não ter anexado junto à
habilitação o documento a que faz referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro
cadastral junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da emissão do
certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos, após análise da comissão, pela
inabilitação dessa licitante em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da
isonomia, visto que em procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE 9/2021-017 PMI, cujo o objeto
na oportunidade era aquisição de EPI`S (equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da
secretaria municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e... (CONTINUA)

23/08/2021 - 09:15:59 Sistema (CONT. 1) demais unidades vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao Ministério Público .
Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de
1993, visto que os preços praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de habilitação, além de não
atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item 9.10.11, A) do instrumento convocatório.

23/08/2021 - 09:15:59 Sistema Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada

23/08/2021 - 09:16:09 Sistema O julgamento da intenção de recurso foi revertido para o item 0074.
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23/08/2021 - 09:16:09 Sistema Intenção: Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME (AR ELETRICA
ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-08, pelo fato de essa não ter anexado junto à
habilitação o documento a que faz referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro
cadastral junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da emissão do
certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos, após análise da comissão, pela
inabilitação dessa licitante em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da
isonomia, visto que em procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE 9/2021-017 PMI, cujo o objeto
na oportunidade era aquisição de EPI`S (equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da
secretaria municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e... (CONTINUA)

23/08/2021 - 09:16:09 Sistema (CONT. 1) demais unidades vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao Ministério Público .
Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de
1993, visto que os preços praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de habilitação, além de não
atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item 9.10.11, A) do instrumento convocatório.

23/08/2021 - 09:16:09 Sistema Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada

23/08/2021 - 09:16:15 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0074.

23/08/2021 - 09:16:15 Sistema Intenção: Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME (AR ELETRICA
ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-08, pelo fato de essa não ter anexado junto à
habilitação o documento a que faz referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro
cadastral junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da emissão do
certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos, após análise da comissão, pela
inabilitação dessa licitante em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da
isonomia, visto que em procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE 9/2021-017 PMI, cujo o objeto
na oportunidade era aquisição de EPI`S (equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da
secretaria municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e... (CONTINUA)

23/08/2021 - 09:16:15 Sistema (CONT. 1) demais unidades vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao Ministério Público .
Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de
1993, visto que os preços praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de habilitação, além de não
atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item 9.10.11, A) do instrumento convocatório.

23/08/2021 - 09:16:15 Sistema Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada

23/08/2021 - 09:16:28 Sistema O julgamento da intenção de recurso foi revertido para o item 0075.

23/08/2021 - 09:16:28 Sistema Intenção: Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME (AR ELETRICA
ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-08, pelo fato de essa não ter anexado junto à
habilitação o documento a que faz referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro
cadastral junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da emissão do
certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos, após análise da comissão, pela
inabilitação dessa licitante em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da
isonomia, visto que em procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE 9/2021-017 PMI, cujo o objeto
na oportunidade era aquisição de EPI`S (equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da
secretaria municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e... (CONTINUA)

23/08/2021 - 09:16:28 Sistema (CONT. 1) demais unidades vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao Ministério Público .
Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de
1993, visto que os preços praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de habilitação, além de não
atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item 9.10.11, A) do instrumento convocatório.

23/08/2021 - 09:16:28 Sistema Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada

23/08/2021 - 09:16:33 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0075.

23/08/2021 - 09:16:33 Sistema Intenção: Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME (AR ELETRICA
ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-08, pelo fato de essa não ter anexado junto à
habilitação o documento a que faz referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro
cadastral junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da emissão do
certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos, após análise da comissão, pela
inabilitação dessa licitante em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da
isonomia, visto que em procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE 9/2021-017 PMI, cujo o objeto
na oportunidade era aquisição de EPI`S (equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da
secretaria municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e... (CONTINUA)

23/08/2021 - 09:16:33 Sistema (CONT. 1) demais unidades vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao Ministério Público .
Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de
1993, visto que os preços praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de habilitação, além de não
atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item 9.10.11, A) do instrumento convocatório.

23/08/2021 - 09:16:33 Sistema Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada

23/08/2021 - 09:16:46 Sistema O julgamento da intenção de recurso foi revertido para o item 0076.

23/08/2021 - 09:16:46 Sistema Intenção: Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME (AR ELETRICA
ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-08, pelo fato de essa não ter anexado junto à
habilitação o documento a que faz referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro
cadastral junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da emissão do
certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos, após análise da comissão, pela
inabilitação dessa licitante em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da
isonomia, visto que em procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE 9/2021-017 PMI, cujo o objeto
na oportunidade era aquisição de EPI`S (equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da
secretaria municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e... (CONTINUA)

23/08/2021 - 09:16:46 Sistema (CONT. 1) demais unidades vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao Ministério Público .
Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de
1993, visto que os preços praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de habilitação, além de não
atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item 9.10.11, A) do instrumento convocatório.

23/08/2021 - 09:16:46 Sistema Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada
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23/08/2021 - 09:16:52 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0076.

23/08/2021 - 09:16:52 Sistema Intenção: Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME (AR ELETRICA
ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-08, pelo fato de essa não ter anexado junto à
habilitação o documento a que faz referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro
cadastral junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da emissão do
certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos, após análise da comissão, pela
inabilitação dessa licitante em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da
isonomia, visto que em procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE 9/2021-017 PMI, cujo o objeto
na oportunidade era aquisição de EPI`S (equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da
secretaria municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e... (CONTINUA)

23/08/2021 - 09:16:52 Sistema (CONT. 1) demais unidades vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao Ministério Público .
Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de
1993, visto que os preços praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de habilitação, além de não
atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item 9.10.11, A) do instrumento convocatório.

23/08/2021 - 09:16:52 Sistema Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada

23/08/2021 - 09:17:03 Sistema O julgamento da intenção de recurso foi revertido para o item 0077.

23/08/2021 - 09:17:03 Sistema Intenção: Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME (AR ELETRICA
ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-08, pelo fato de essa não ter anexado junto à
habilitação o documento a que faz referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro
cadastral junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da emissão do
certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos, após análise da comissão, pela
inabilitação dessa licitante em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da
isonomia, visto que em procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE 9/2021-017 PMI, cujo o objeto
na oportunidade era aquisição de EPI`S (equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da
secretaria municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e... (CONTINUA)

23/08/2021 - 09:17:03 Sistema (CONT. 1) demais unidades vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao Ministério Público .
Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de
1993, visto que os preços praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de habilitação, além de não
atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item 9.10.11, A) do instrumento convocatório.

23/08/2021 - 09:17:03 Sistema Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada

23/08/2021 - 09:17:08 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0077.

23/08/2021 - 09:17:08 Sistema Intenção: Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME (AR ELETRICA
ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-08, pelo fato de essa não ter anexado junto à
habilitação o documento a que faz referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro
cadastral junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da emissão do
certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos, após análise da comissão, pela
inabilitação dessa licitante em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da
isonomia, visto que em procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE 9/2021-017 PMI, cujo o objeto
na oportunidade era aquisição de EPI`S (equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da
secretaria municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e... (CONTINUA)

23/08/2021 - 09:17:08 Sistema (CONT. 1) demais unidades vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao Ministério Público .
Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de
1993, visto que os preços praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de habilitação, além de não
atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item 9.10.11, A) do instrumento convocatório.

23/08/2021 - 09:17:08 Sistema Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada

23/08/2021 - 09:17:18 Sistema O julgamento da intenção de recurso foi revertido para o item 0078.

23/08/2021 - 09:17:18 Sistema Intenção: Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME (AR ELETRICA
ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-08, pelo fato de essa não ter anexado junto à
habilitação o documento a que faz referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro
cadastral junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da emissão do
certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos, após análise da comissão, pela
inabilitação dessa licitante em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da
isonomia, visto que em procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE 9/2021-017 PMI, cujo o objeto
na oportunidade era aquisição de EPI`S (equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da
secretaria municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e... (CONTINUA)

23/08/2021 - 09:17:18 Sistema (CONT. 1) demais unidades vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao Ministério Público .
Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de
1993, visto que os preços praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de habilitação, além de não
atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item 9.10.11, A) do instrumento convocatório.

23/08/2021 - 09:17:18 Sistema Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada

23/08/2021 - 09:17:23 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0078.

23/08/2021 - 09:17:23 Sistema Intenção: Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME (AR ELETRICA
ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-08, pelo fato de essa não ter anexado junto à
habilitação o documento a que faz referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro
cadastral junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da emissão do
certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos, após análise da comissão, pela
inabilitação dessa licitante em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da
isonomia, visto que em procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE 9/2021-017 PMI, cujo o objeto
na oportunidade era aquisição de EPI`S (equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da
secretaria municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e... (CONTINUA)

23/08/2021 - 09:17:23 Sistema (CONT. 1) demais unidades vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao Ministério Público .
Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de
1993, visto que os preços praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de habilitação, além de não
atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item 9.10.11, A) do instrumento convocatório.
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23/08/2021 - 09:17:23 Sistema Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada

23/08/2021 - 09:17:32 Sistema O julgamento da intenção de recurso foi revertido para o item 0079.

23/08/2021 - 09:17:32 Sistema Intenção: Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME (AR ELETRICA
ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-08, pelo fato de essa não ter anexado junto à
habilitação o documento a que faz referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro
cadastral junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da emissão do
certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos, após análise da comissão, pela
inabilitação dessa licitante em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da
isonomia, visto que em procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE 9/2021-017 PMI, cujo o objeto
na oportunidade era aquisição de EPI`S (equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da
secretaria municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e... (CONTINUA)

23/08/2021 - 09:17:32 Sistema (CONT. 1) demais unidades vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao Ministério Público .
Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de
1993, visto que os preços praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de habilitação, além de não
atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item 9.10.11, A) do instrumento convocatório.

23/08/2021 - 09:17:32 Sistema Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada

23/08/2021 - 09:17:38 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0079.

23/08/2021 - 09:17:38 Sistema Intenção: Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME (AR ELETRICA
ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-08, pelo fato de essa não ter anexado junto à
habilitação o documento a que faz referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro
cadastral junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da emissão do
certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos, após análise da comissão, pela
inabilitação dessa licitante em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da
isonomia, visto que em procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE 9/2021-017 PMI, cujo o objeto
na oportunidade era aquisição de EPI`S (equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da
secretaria municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e... (CONTINUA)

23/08/2021 - 09:17:38 Sistema (CONT. 1) demais unidades vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao Ministério Público .
Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de
1993, visto que os preços praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de habilitação, além de não
atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item 9.10.11, A) do instrumento convocatório.

23/08/2021 - 09:17:38 Sistema Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada

23/08/2021 - 09:17:48 Sistema O julgamento da intenção de recurso foi revertido para o item 0080.

23/08/2021 - 09:17:48 Sistema Intenção: Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME (AR ELETRICA
ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-08, pelo fato de essa não ter anexado junto à
habilitação o documento a que faz referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro
cadastral junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da emissão do
certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos, após análise da comissão, pela
inabilitação dessa licitante em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da
isonomia, visto que em procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE 9/2021-017 PMI, cujo o objeto
na oportunidade era aquisição de EPI`S (equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da
secretaria municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e... (CONTINUA)

23/08/2021 - 09:17:48 Sistema (CONT. 1) demais unidades vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao Ministério Público .
Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de
1993, visto que os preços praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de habilitação, além de não
atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item 9.10.11, A) do instrumento convocatório.

23/08/2021 - 09:17:48 Sistema Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada

23/08/2021 - 09:17:54 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0080.

23/08/2021 - 09:17:54 Sistema Intenção: Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME (AR ELETRICA
ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-08, pelo fato de essa não ter anexado junto à
habilitação o documento a que faz referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro
cadastral junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da emissão do
certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos, após análise da comissão, pela
inabilitação dessa licitante em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da
isonomia, visto que em procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE 9/2021-017 PMI, cujo o objeto
na oportunidade era aquisição de EPI`S (equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da
secretaria municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e... (CONTINUA)

23/08/2021 - 09:17:54 Sistema (CONT. 1) demais unidades vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao Ministério Público .
Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de
1993, visto que os preços praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de habilitação, além de não
atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item 9.10.11, A) do instrumento convocatório.

23/08/2021 - 09:17:54 Sistema Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada

23/08/2021 - 09:18:16 Sistema O julgamento da intenção de recurso foi revertido para o item 0082.

23/08/2021 - 09:18:16 Sistema Intenção: Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME (AR ELETRICA
ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-08, pelo fato de essa não ter anexado junto à
habilitação o documento a que faz referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro
cadastral junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da emissão do
certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos, após análise da comissão, pela
inabilitação dessa licitante em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da
isonomia, visto que em procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE 9/2021-017 PMI, cujo o objeto
na oportunidade era aquisição de EPI`S (equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da
secretaria municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e... (CONTINUA)
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23/08/2021 - 09:18:16 Sistema (CONT. 1) demais unidades vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao Ministério Público .
Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de
1993, visto que os preços praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de habilitação, além de não
atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item 9.10.11, A) do instrumento convocatório.

23/08/2021 - 09:18:16 Sistema Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada

23/08/2021 - 09:18:23 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0082.

23/08/2021 - 09:18:23 Sistema Intenção: Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME (AR ELETRICA
ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-08, pelo fato de essa não ter anexado junto à
habilitação o documento a que faz referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro
cadastral junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da emissão do
certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos, após análise da comissão, pela
inabilitação dessa licitante em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da
isonomia, visto que em procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE 9/2021-017 PMI, cujo o objeto
na oportunidade era aquisição de EPI`S (equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da
secretaria municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e... (CONTINUA)

23/08/2021 - 09:18:23 Sistema (CONT. 1) demais unidades vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao Ministério Público .
Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de
1993, visto que os preços praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de habilitação, além de não
atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item 9.10.11, A) do instrumento convocatório.

23/08/2021 - 09:18:23 Sistema Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada

23/08/2021 - 09:18:36 Sistema O julgamento da intenção de recurso foi revertido para o item 0083.

23/08/2021 - 09:18:36 Sistema Intenção: Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME (AR ELETRICA
ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-08, pelo fato de essa não ter anexado junto à
habilitação o documento a que faz referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro
cadastral junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da emissão do
certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos, após análise da comissão, pela
inabilitação dessa licitante em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da
isonomia, visto que em procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE 9/2021-017 PMI, cujo o objeto
na oportunidade era aquisição de EPI`S (equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da
secretaria municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e... (CONTINUA)

23/08/2021 - 09:18:36 Sistema (CONT. 1) demais unidades vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao Ministério Público .
Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de
1993, visto que os preços praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de habilitação, além de não
atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item 9.10.11, A) do instrumento convocatório.

23/08/2021 - 09:18:36 Sistema Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada

23/08/2021 - 09:18:43 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0083.

23/08/2021 - 09:18:43 Sistema Intenção: Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME (AR ELETRICA
ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-08, pelo fato de essa não ter anexado junto à
habilitação o documento a que faz referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro
cadastral junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da emissão do
certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos, após análise da comissão, pela
inabilitação dessa licitante em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da
isonomia, visto que em procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE 9/2021-017 PMI, cujo o objeto
na oportunidade era aquisição de EPI`S (equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da
secretaria municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e... (CONTINUA)

23/08/2021 - 09:18:43 Sistema (CONT. 1) demais unidades vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao Ministério Público .
Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de
1993, visto que os preços praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de habilitação, além de não
atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item 9.10.11, A) do instrumento convocatório.

23/08/2021 - 09:18:43 Sistema Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada

23/08/2021 - 09:18:54 Sistema O julgamento da intenção de recurso foi revertido para o item 0084.

23/08/2021 - 09:18:54 Sistema Intenção: Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME (AR ELETRICA
ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-08, pelo fato de essa não ter anexado junto à
habilitação o documento a que faz referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro
cadastral junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da emissão do
certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos, após análise da comissão, pela
inabilitação dessa licitante em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da
isonomia, visto que em procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE 9/2021-017 PMI, cujo o objeto
na oportunidade era aquisição de EPI`S (equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da
secretaria municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e... (CONTINUA)

23/08/2021 - 09:18:54 Sistema (CONT. 1) demais unidades vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao Ministério Público .
Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de
1993, visto que os preços praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de habilitação, além de não
atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item 9.10.11, A) do instrumento convocatório.

23/08/2021 - 09:18:54 Sistema Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada

23/08/2021 - 09:19:00 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0084.
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23/08/2021 - 09:19:00 Sistema Intenção: Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME (AR ELETRICA
ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-08, pelo fato de essa não ter anexado junto à
habilitação o documento a que faz referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro
cadastral junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da emissão do
certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos, após análise da comissão, pela
inabilitação dessa licitante em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da
isonomia, visto que em procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE 9/2021-017 PMI, cujo o objeto
na oportunidade era aquisição de EPI`S (equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da
secretaria municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e... (CONTINUA)

23/08/2021 - 09:19:00 Sistema (CONT. 1) demais unidades vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao Ministério Público .
Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de
1993, visto que os preços praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de habilitação, além de não
atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item 9.10.11, A) do instrumento convocatório.

23/08/2021 - 09:19:00 Sistema Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada

23/08/2021 - 09:19:10 Sistema O julgamento da intenção de recurso foi revertido para o item 0085.

23/08/2021 - 09:19:10 Sistema Intenção: Manifesto intenção de recurso em face da empresa: BIOCLEAN SERVIÇOS E CONSTRUÇÃO
EIRELI, CNPJ: 83.339.556/0001-34, pelo fato dessa não ter anexado à Prova de regularidade junto ao setor
de Tributo Municipal de Itupiranga (Certidão Negativa), conforme item 9.9.7, o documento a que faz
referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro cadastral junto ao sistema de
cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da emissão do certificado de regularidade
cadastral – CRC, desse modo solicitamos, após análise da comissão, pela inabilitação dessa licitante em
observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da isonomia, visto que em
procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento mencionado acima no
procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE 9/2021-017 PMI, cujo o objeto na oportunidade era
aquisição de EPI`S (equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da... (CONTINUA)

23/08/2021 - 09:19:10 Sistema (CONT. 1) secretaria municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e demais unidades
vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada pela Sra. Pregoeira, atue de
forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao Ministério Público. As certidões Simplificada da Junta
Comercial do Estado e específica da Junta Comercial do Estado, estão em desconformidade com os itens
9.10.2 e 9.10.3 por restarem vencidas, bem como o documento a que se refere o item 9.9.1. CNPJ - Prova
de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, emitido em 29/11/2019, restando vencida, ademais,
solicitamos que seja efetuada diligências com base no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993,
visto que os preços praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que vinha
sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de habilitação, além de não
atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item 9.10.11,...

23/08/2021 - 09:19:10 Sistema (CONT. 2) A) do instrumento convocatório. Em referencia a proposta,não atende o prazo de validade,do
requisitos do item 6.5

23/08/2021 - 09:19:10 Sistema Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada

23/08/2021 - 09:19:18 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0085.

23/08/2021 - 09:19:18 Sistema Intenção: Manifesto intenção de recurso em face da empresa: BIOCLEAN SERVIÇOS E CONSTRUÇÃO
EIRELI, CNPJ: 83.339.556/0001-34, pelo fato dessa não ter anexado à Prova de regularidade junto ao setor
de Tributo Municipal de Itupiranga (Certidão Negativa), conforme item 9.9.7, o documento a que faz
referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro cadastral junto ao sistema de
cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da emissão do certificado de regularidade
cadastral – CRC, desse modo solicitamos, após análise da comissão, pela inabilitação dessa licitante em
observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da isonomia, visto que em
procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento mencionado acima no
procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE 9/2021-017 PMI, cujo o objeto na oportunidade era
aquisição de EPI`S (equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da... (CONTINUA)

23/08/2021 - 09:19:18 Sistema (CONT. 1) secretaria municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e demais unidades
vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada pela Sra. Pregoeira, atue de
forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao Ministério Público. As certidões Simplificada da Junta
Comercial do Estado e específica da Junta Comercial do Estado, estão em desconformidade com os itens
9.10.2 e 9.10.3 por restarem vencidas, bem como o documento a que se refere o item 9.9.1. CNPJ - Prova
de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, emitido em 29/11/2019, restando vencida, ademais,
solicitamos que seja efetuada diligências com base no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993,
visto que os preços praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que vinha
sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de habilitação, além de não
atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item 9.10.11,...

23/08/2021 - 09:19:18 Sistema (CONT. 2) A) do instrumento convocatório. Em referencia a proposta,não atende o prazo de validade,do
requisitos do item 6.5

23/08/2021 - 09:19:18 Sistema Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada

23/08/2021 - 09:19:31 Sistema O julgamento da intenção de recurso foi revertido para o item 0086.

23/08/2021 - 09:19:31 Sistema Intenção: Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME (AR ELETRICA
ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-08, pelo fato de essa não ter anexado junto à
habilitação o documento a que faz referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro
cadastral junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da emissão do
certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos, após análise da comissão, pela
inabilitação dessa licitante em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da
isonomia, visto que em procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE 9/2021-017 PMI, cujo o objeto
na oportunidade era aquisição de EPI`S (equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da
secretaria municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e... (CONTINUA)

23/08/2021 - 09:19:31 Sistema (CONT. 1) demais unidades vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao Ministério Público .
Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de
1993, visto que os preços praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de habilitação, além de não
atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item 9.10.11, A) do instrumento convocatório.

23/08/2021 - 09:19:31 Sistema Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada

23/08/2021 - 09:19:37 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0086.
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23/08/2021 - 09:19:37 Sistema Intenção: Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME (AR ELETRICA
ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-08, pelo fato de essa não ter anexado junto à
habilitação o documento a que faz referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro
cadastral junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da emissão do
certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos, após análise da comissão, pela
inabilitação dessa licitante em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da
isonomia, visto que em procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE 9/2021-017 PMI, cujo o objeto
na oportunidade era aquisição de EPI`S (equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da
secretaria municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e... (CONTINUA)

23/08/2021 - 09:19:37 Sistema (CONT. 1) demais unidades vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao Ministério Público .
Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de
1993, visto que os preços praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de habilitação, além de não
atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item 9.10.11, A) do instrumento convocatório.

23/08/2021 - 09:19:37 Sistema Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada

23/08/2021 - 09:19:47 Sistema O julgamento da intenção de recurso foi revertido para o item 0087.

23/08/2021 - 09:19:47 Sistema Intenção: Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME (AR ELETRICA
ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-08, pelo fato de essa não ter anexado junto à
habilitação o documento a que faz referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro
cadastral junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da emissão do
certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos, após análise da comissão, pela
inabilitação dessa licitante em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da
isonomia, visto que em procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE 9/2021-017 PMI, cujo o objeto
na oportunidade era aquisição de EPI`S (equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da
secretaria municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e... (CONTINUA)

23/08/2021 - 09:19:47 Sistema (CONT. 1) demais unidades vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao Ministério Público .
Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de
1993, visto que os preços praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de habilitação, além de não
atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item 9.10.11, A) do instrumento convocatório.

23/08/2021 - 09:19:47 Sistema Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada

23/08/2021 - 09:19:53 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0087.

23/08/2021 - 09:19:53 Sistema Intenção: Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME (AR ELETRICA
ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-08, pelo fato de essa não ter anexado junto à
habilitação o documento a que faz referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro
cadastral junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da emissão do
certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos, após análise da comissão, pela
inabilitação dessa licitante em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da
isonomia, visto que em procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE 9/2021-017 PMI, cujo o objeto
na oportunidade era aquisição de EPI`S (equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da
secretaria municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e... (CONTINUA)

23/08/2021 - 09:19:53 Sistema (CONT. 1) demais unidades vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao Ministério Público .
Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de
1993, visto que os preços praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de habilitação, além de não
atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item 9.10.11, A) do instrumento convocatório.

23/08/2021 - 09:19:53 Sistema Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada

23/08/2021 - 09:20:03 Sistema O julgamento da intenção de recurso foi revertido para o item 0088.

23/08/2021 - 09:20:03 Sistema Intenção: Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME (AR ELETRICA
ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-08, pelo fato de essa não ter anexado junto à
habilitação o documento a que faz referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro
cadastral junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da emissão do
certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos, após análise da comissão, pela
inabilitação dessa licitante em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da
isonomia, visto que em procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE 9/2021-017 PMI, cujo o objeto
na oportunidade era aquisição de EPI`S (equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da
secretaria municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e... (CONTINUA)

23/08/2021 - 09:20:03 Sistema (CONT. 1) demais unidades vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao Ministério Público .
Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de
1993, visto que os preços praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de habilitação, além de não
atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item 9.10.11, A) do instrumento convocatório.

23/08/2021 - 09:20:03 Sistema Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada

23/08/2021 - 09:20:09 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0088.

23/08/2021 - 09:20:09 Sistema Intenção: Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME (AR ELETRICA
ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-08, pelo fato de essa não ter anexado junto à
habilitação o documento a que faz referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro
cadastral junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da emissão do
certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos, após análise da comissão, pela
inabilitação dessa licitante em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da
isonomia, visto que em procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE 9/2021-017 PMI, cujo o objeto
na oportunidade era aquisição de EPI`S (equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da
secretaria municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e... (CONTINUA)

23/08/2021 - 09:20:09 Sistema (CONT. 1) demais unidades vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao Ministério Público .
Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de
1993, visto que os preços praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de habilitação, além de não
atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item 9.10.11, A) do instrumento convocatório.

23/08/2021 - 09:20:09 Sistema Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada



Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 23/08/2021 às 11:27:58.
Página 283 de 327

23/08/2021 - 09:20:18 Sistema O julgamento da intenção de recurso foi revertido para o item 0089.

23/08/2021 - 09:20:18 Sistema Intenção: Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME (AR ELETRICA
ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-08, pelo fato de essa não ter anexado junto à
habilitação o documento a que faz referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro
cadastral junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da emissão do
certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos, após análise da comissão, pela
inabilitação dessa licitante em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da
isonomia, visto que em procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE 9/2021-017 PMI, cujo o objeto
na oportunidade era aquisição de EPI`S (equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da
secretaria municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e... (CONTINUA)

23/08/2021 - 09:20:18 Sistema (CONT. 1) demais unidades vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao Ministério Público .
Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de
1993, visto que os preços praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de habilitação, além de não
atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item 9.10.11, A) do instrumento convocatório.

23/08/2021 - 09:20:18 Sistema Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada

23/08/2021 - 09:20:25 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0089.

23/08/2021 - 09:20:25 Sistema Intenção: Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME (AR ELETRICA
ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-08, pelo fato de essa não ter anexado junto à
habilitação o documento a que faz referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro
cadastral junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da emissão do
certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos, após análise da comissão, pela
inabilitação dessa licitante em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da
isonomia, visto que em procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE 9/2021-017 PMI, cujo o objeto
na oportunidade era aquisição de EPI`S (equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da
secretaria municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e... (CONTINUA)

23/08/2021 - 09:20:25 Sistema (CONT. 1) demais unidades vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao Ministério Público .
Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de
1993, visto que os preços praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de habilitação, além de não
atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item 9.10.11, A) do instrumento convocatório.

23/08/2021 - 09:20:25 Sistema Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada

23/08/2021 - 09:20:34 Sistema O julgamento da intenção de recurso foi revertido para o item 0090.

23/08/2021 - 09:20:34 Sistema Intenção: Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME (AR ELETRICA
ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-08, pelo fato de essa não ter anexado junto à
habilitação o documento a que faz referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro
cadastral junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da emissão do
certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos, após análise da comissão, pela
inabilitação dessa licitante em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da
isonomia, visto que em procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE 9/2021-017 PMI, cujo o objeto
na oportunidade era aquisição de EPI`S (equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da
secretaria municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e... (CONTINUA)

23/08/2021 - 09:20:34 Sistema (CONT. 1) demais unidades vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao Ministério Público .
Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de
1993, visto que os preços praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de habilitação, além de não
atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item 9.10.11, A) do instrumento convocatório.

23/08/2021 - 09:20:34 Sistema Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada

23/08/2021 - 09:20:40 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0090.

23/08/2021 - 09:20:40 Sistema Intenção: Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME (AR ELETRICA
ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-08, pelo fato de essa não ter anexado junto à
habilitação o documento a que faz referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro
cadastral junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da emissão do
certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos, após análise da comissão, pela
inabilitação dessa licitante em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da
isonomia, visto que em procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE 9/2021-017 PMI, cujo o objeto
na oportunidade era aquisição de EPI`S (equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da
secretaria municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e... (CONTINUA)

23/08/2021 - 09:20:40 Sistema (CONT. 1) demais unidades vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao Ministério Público .
Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de
1993, visto que os preços praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de habilitação, além de não
atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item 9.10.11, A) do instrumento convocatório.

23/08/2021 - 09:20:40 Sistema Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada

23/08/2021 - 09:20:55 Sistema O julgamento da intenção de recurso foi revertido para o item 0091.

23/08/2021 - 09:20:55 Sistema Intenção: Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME (AR ELETRICA
ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-08, pelo fato de essa não ter anexado junto à
habilitação o documento a que faz referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro
cadastral junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da emissão do
certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos, após análise da comissão, pela
inabilitação dessa licitante em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da
isonomia, visto que em procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE 9/2021-017 PMI, cujo o objeto
na oportunidade era aquisição de EPI`S (equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da
secretaria municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e... (CONTINUA)

23/08/2021 - 09:20:55 Sistema (CONT. 1) demais unidades vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao Ministério Público .
Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de
1993, visto que os preços praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de habilitação, além de não
atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item 9.10.11, A) do instrumento convocatório.
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23/08/2021 - 09:20:55 Sistema Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada

23/08/2021 - 09:21:04 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0091.

23/08/2021 - 09:21:04 Sistema Intenção: Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME (AR ELETRICA
ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-08, pelo fato de essa não ter anexado junto à
habilitação o documento a que faz referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro
cadastral junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da emissão do
certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos, após análise da comissão, pela
inabilitação dessa licitante em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da
isonomia, visto que em procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE 9/2021-017 PMI, cujo o objeto
na oportunidade era aquisição de EPI`S (equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da
secretaria municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e... (CONTINUA)

23/08/2021 - 09:21:04 Sistema (CONT. 1) demais unidades vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao Ministério Público .
Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de
1993, visto que os preços praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de habilitação, além de não
atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item 9.10.11, A) do instrumento convocatório.

23/08/2021 - 09:21:04 Sistema Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada

23/08/2021 - 09:21:18 Sistema O julgamento da intenção de recurso foi revertido para o item 0092.

23/08/2021 - 09:21:18 Sistema Intenção: Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME (AR ELETRICA
ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-08, pelo fato de essa não ter anexado junto à
habilitação o documento a que faz referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro
cadastral junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da emissão do
certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos, após análise da comissão, pela
inabilitação dessa licitante em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da
isonomia, visto que em procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE 9/2021-017 PMI, cujo o objeto
na oportunidade era aquisição de EPI`S (equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da
secretaria municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e... (CONTINUA)

23/08/2021 - 09:21:18 Sistema (CONT. 1) demais unidades vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao Ministério Público .
Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de
1993, visto que os preços praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de habilitação, além de não
atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item 9.10.11, A) do instrumento convocatório.

23/08/2021 - 09:21:18 Sistema Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada

23/08/2021 - 09:21:29 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0092.

23/08/2021 - 09:21:29 Sistema Intenção: Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME (AR ELETRICA
ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-08, pelo fato de essa não ter anexado junto à
habilitação o documento a que faz referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro
cadastral junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da emissão do
certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos, após análise da comissão, pela
inabilitação dessa licitante em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da
isonomia, visto que em procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE 9/2021-017 PMI, cujo o objeto
na oportunidade era aquisição de EPI`S (equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da
secretaria municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e... (CONTINUA)

23/08/2021 - 09:21:29 Sistema (CONT. 1) demais unidades vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao Ministério Público .
Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de
1993, visto que os preços praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de habilitação, além de não
atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item 9.10.11, A) do instrumento convocatório.

23/08/2021 - 09:21:29 Sistema Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada

23/08/2021 - 09:21:42 Sistema O julgamento da intenção de recurso foi revertido para o item 0093.

23/08/2021 - 09:21:42 Sistema Intenção: Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME (AR ELETRICA
ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-08, pelo fato de essa não ter anexado junto à
habilitação o documento a que faz referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro
cadastral junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da emissão do
certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos, após análise da comissão, pela
inabilitação dessa licitante em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da
isonomia, visto que em procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE 9/2021-017 PMI, cujo o objeto
na oportunidade era aquisição de EPI`S (equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da
secretaria municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e... (CONTINUA)

23/08/2021 - 09:21:42 Sistema (CONT. 1) demais unidades vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao Ministério Público .
Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de
1993, visto que os preços praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de habilitação, além de não
atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item 9.10.11, A) do instrumento convocatório.

23/08/2021 - 09:21:42 Sistema Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada

23/08/2021 - 09:21:50 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0093.

23/08/2021 - 09:21:50 Sistema Intenção: Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME (AR ELETRICA
ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-08, pelo fato de essa não ter anexado junto à
habilitação o documento a que faz referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro
cadastral junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da emissão do
certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos, após análise da comissão, pela
inabilitação dessa licitante em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da
isonomia, visto que em procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE 9/2021-017 PMI, cujo o objeto
na oportunidade era aquisição de EPI`S (equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da
secretaria municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e... (CONTINUA)
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23/08/2021 - 09:21:50 Sistema (CONT. 1) demais unidades vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao Ministério Público .
Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de
1993, visto que os preços praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de habilitação, além de não
atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item 9.10.11, A) do instrumento convocatório.

23/08/2021 - 09:21:50 Sistema Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada

23/08/2021 - 09:22:03 Sistema O julgamento da intenção de recurso foi revertido para o item 0094.

23/08/2021 - 09:22:03 Sistema Intenção: Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME (AR ELETRICA
ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-08, pelo fato de essa não ter anexado junto à
habilitação o documento a que faz referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro
cadastral junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da emissão do
certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos, após análise da comissão, pela
inabilitação dessa licitante em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da
isonomia, visto que em procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE 9/2021-017 PMI, cujo o objeto
na oportunidade era aquisição de EPI`S (equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da
secretaria municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e... (CONTINUA)

23/08/2021 - 09:22:03 Sistema (CONT. 1) demais unidades vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao Ministério Público .
Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de
1993, visto que os preços praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de habilitação, além de não
atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item 9.10.11, A) do instrumento convocatório.

23/08/2021 - 09:22:03 Sistema Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada

23/08/2021 - 09:22:09 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0094.

23/08/2021 - 09:22:09 Sistema Intenção: Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME (AR ELETRICA
ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-08, pelo fato de essa não ter anexado junto à
habilitação o documento a que faz referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro
cadastral junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da emissão do
certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos, após análise da comissão, pela
inabilitação dessa licitante em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da
isonomia, visto que em procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE 9/2021-017 PMI, cujo o objeto
na oportunidade era aquisição de EPI`S (equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da
secretaria municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e... (CONTINUA)

23/08/2021 - 09:22:09 Sistema (CONT. 1) demais unidades vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao Ministério Público .
Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de
1993, visto que os preços praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de habilitação, além de não
atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item 9.10.11, A) do instrumento convocatório.

23/08/2021 - 09:22:09 Sistema Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada

23/08/2021 - 09:22:27 Sistema O julgamento da intenção de recurso foi revertido para o item 0095.

23/08/2021 - 09:22:27 Sistema Intenção: Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME (AR ELETRICA
ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-08, pelo fato de essa não ter anexado junto à
habilitação o documento a que faz referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro
cadastral junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da emissão do
certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos, após análise da comissão, pela
inabilitação dessa licitante em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da
isonomia, visto que em procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE 9/2021-017 PMI, cujo o objeto
na oportunidade era aquisição de EPI`S (equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da
secretaria municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e... (CONTINUA)

23/08/2021 - 09:22:27 Sistema (CONT. 1) demais unidades vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao Ministério Público .
Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de
1993, visto que os preços praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de habilitação, além de não
atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item 9.10.11, A) do instrumento convocatório.

23/08/2021 - 09:22:27 Sistema Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada

23/08/2021 - 09:22:42 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0095.

23/08/2021 - 09:22:42 Sistema Intenção: Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME (AR ELETRICA
ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-08, pelo fato de essa não ter anexado junto à
habilitação o documento a que faz referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro
cadastral junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da emissão do
certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos, após análise da comissão, pela
inabilitação dessa licitante em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da
isonomia, visto que em procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE 9/2021-017 PMI, cujo o objeto
na oportunidade era aquisição de EPI`S (equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da
secretaria municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e... (CONTINUA)

23/08/2021 - 09:22:42 Sistema (CONT. 1) demais unidades vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao Ministério Público .
Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de
1993, visto que os preços praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de habilitação, além de não
atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item 9.10.11, A) do instrumento convocatório.

23/08/2021 - 09:22:42 Sistema Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada

23/08/2021 - 09:23:03 Sistema O julgamento da intenção de recurso foi revertido para o item 0096.
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23/08/2021 - 09:23:03 Sistema Intenção: Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME (AR ELETRICA
ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-08, pelo fato de essa não ter anexado junto à
habilitação o documento a que faz referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro
cadastral junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da emissão do
certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos, após análise da comissão, pela
inabilitação dessa licitante em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da
isonomia, visto que em procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE 9/2021-017 PMI, cujo o objeto
na oportunidade era aquisição de EPI`S (equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da
secretaria municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e... (CONTINUA)

23/08/2021 - 09:23:03 Sistema (CONT. 1) demais unidades vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao Ministério Público .
Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de
1993, visto que os preços praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de habilitação, além de não
atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item 9.10.11, A) do instrumento convocatório.

23/08/2021 - 09:23:03 Sistema Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada

23/08/2021 - 09:23:11 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0096.

23/08/2021 - 09:23:11 Sistema Intenção: Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME (AR ELETRICA
ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-08, pelo fato de essa não ter anexado junto à
habilitação o documento a que faz referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro
cadastral junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da emissão do
certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos, após análise da comissão, pela
inabilitação dessa licitante em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da
isonomia, visto que em procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE 9/2021-017 PMI, cujo o objeto
na oportunidade era aquisição de EPI`S (equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da
secretaria municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e... (CONTINUA)

23/08/2021 - 09:23:11 Sistema (CONT. 1) demais unidades vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao Ministério Público .
Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de
1993, visto que os preços praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de habilitação, além de não
atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item 9.10.11, A) do instrumento convocatório.

23/08/2021 - 09:23:11 Sistema Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada

23/08/2021 - 09:23:27 Sistema O julgamento da intenção de recurso foi revertido para o item 0097.

23/08/2021 - 09:23:27 Sistema Intenção: Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME (AR ELETRICA
ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-08, pelo fato de essa não ter anexado junto à
habilitação o documento a que faz referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro
cadastral junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da emissão do
certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos, após análise da comissão, pela
inabilitação dessa licitante em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da
isonomia, visto que em procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE 9/2021-017 PMI, cujo o objeto
na oportunidade era aquisição de EPI`S (equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da
secretaria municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e... (CONTINUA)

23/08/2021 - 09:23:27 Sistema (CONT. 1) demais unidades vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao Ministério Público .
Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de
1993, visto que os preços praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de habilitação, além de não
atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item 9.10.11, A) do instrumento convocatório.

23/08/2021 - 09:23:27 Sistema Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada

23/08/2021 - 09:23:33 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0097.

23/08/2021 - 09:23:33 Sistema Intenção: Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME (AR ELETRICA
ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-08, pelo fato de essa não ter anexado junto à
habilitação o documento a que faz referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro
cadastral junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da emissão do
certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos, após análise da comissão, pela
inabilitação dessa licitante em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da
isonomia, visto que em procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE 9/2021-017 PMI, cujo o objeto
na oportunidade era aquisição de EPI`S (equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da
secretaria municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e... (CONTINUA)

23/08/2021 - 09:23:33 Sistema (CONT. 1) demais unidades vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao Ministério Público .
Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de
1993, visto que os preços praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de habilitação, além de não
atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item 9.10.11, A) do instrumento convocatório.

23/08/2021 - 09:23:33 Sistema Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada

23/08/2021 - 09:23:44 Sistema O julgamento da intenção de recurso foi revertido para o item 0098.

23/08/2021 - 09:23:44 Sistema Intenção: Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME (AR ELETRICA
ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-08, pelo fato de essa não ter anexado junto à
habilitação o documento a que faz referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro
cadastral junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da emissão do
certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos, após análise da comissão, pela
inabilitação dessa licitante em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da
isonomia, visto que em procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE 9/2021-017 PMI, cujo o objeto
na oportunidade era aquisição de EPI`S (equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da
secretaria municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e... (CONTINUA)

23/08/2021 - 09:23:44 Sistema (CONT. 1) demais unidades vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao Ministério Público .
Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de
1993, visto que os preços praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de habilitação, além de não
atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item 9.10.11, A) do instrumento convocatório.

23/08/2021 - 09:23:44 Sistema Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada
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23/08/2021 - 09:23:49 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0098.

23/08/2021 - 09:23:49 Sistema Intenção: Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME (AR ELETRICA
ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-08, pelo fato de essa não ter anexado junto à
habilitação o documento a que faz referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro
cadastral junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da emissão do
certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos, após análise da comissão, pela
inabilitação dessa licitante em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da
isonomia, visto que em procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE 9/2021-017 PMI, cujo o objeto
na oportunidade era aquisição de EPI`S (equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da
secretaria municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e... (CONTINUA)

23/08/2021 - 09:23:49 Sistema (CONT. 1) demais unidades vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao Ministério Público .
Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de
1993, visto que os preços praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de habilitação, além de não
atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item 9.10.11, A) do instrumento convocatório.

23/08/2021 - 09:23:49 Sistema Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada

23/08/2021 - 09:24:01 Sistema O julgamento da intenção de recurso foi revertido para o item 0099.

23/08/2021 - 09:24:01 Sistema Intenção: Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME (AR ELETRICA
ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-08, pelo fato de essa não ter anexado junto à
habilitação o documento a que faz referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro
cadastral junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da emissão do
certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos, após análise da comissão, pela
inabilitação dessa licitante em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da
isonomia, visto que em procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE 9/2021-017 PMI, cujo o objeto
na oportunidade era aquisição de EPI`S (equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da
secretaria municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e... (CONTINUA)

23/08/2021 - 09:24:01 Sistema (CONT. 1) demais unidades vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao Ministério Público .
Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de
1993, visto que os preços praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de habilitação, além de não
atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item 9.10.11, A) do instrumento convocatório.

23/08/2021 - 09:24:01 Sistema Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada

23/08/2021 - 09:24:07 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0099.

23/08/2021 - 09:24:07 Sistema Intenção: Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME (AR ELETRICA
ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-08, pelo fato de essa não ter anexado junto à
habilitação o documento a que faz referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro
cadastral junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da emissão do
certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos, após análise da comissão, pela
inabilitação dessa licitante em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da
isonomia, visto que em procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE 9/2021-017 PMI, cujo o objeto
na oportunidade era aquisição de EPI`S (equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da
secretaria municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e... (CONTINUA)

23/08/2021 - 09:24:07 Sistema (CONT. 1) demais unidades vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao Ministério Público .
Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de
1993, visto que os preços praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de habilitação, além de não
atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item 9.10.11, A) do instrumento convocatório.

23/08/2021 - 09:24:07 Sistema Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada

23/08/2021 - 09:24:20 Sistema O julgamento da intenção de recurso foi revertido para o item 0100.

23/08/2021 - 09:24:20 Sistema Intenção: Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME (AR ELETRICA
ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-08, pelo fato de essa não ter anexado junto à
habilitação o documento a que faz referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro
cadastral junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da emissão do
certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos, após análise da comissão, pela
inabilitação dessa licitante em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da
isonomia, visto que em procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE 9/2021-017 PMI, cujo o objeto
na oportunidade era aquisição de EPI`S (equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da
secretaria municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e... (CONTINUA)

23/08/2021 - 09:24:20 Sistema (CONT. 1) demais unidades vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao Ministério Público .
Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de
1993, visto que os preços praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de habilitação, além de não
atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item 9.10.11, A) do instrumento convocatório.

23/08/2021 - 09:24:20 Sistema Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada

23/08/2021 - 09:24:26 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0100.

23/08/2021 - 09:24:26 Sistema Intenção: Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME (AR ELETRICA
ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-08, pelo fato de essa não ter anexado junto à
habilitação o documento a que faz referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro
cadastral junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da emissão do
certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos, após análise da comissão, pela
inabilitação dessa licitante em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da
isonomia, visto que em procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE 9/2021-017 PMI, cujo o objeto
na oportunidade era aquisição de EPI`S (equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da
secretaria municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e... (CONTINUA)

23/08/2021 - 09:24:26 Sistema (CONT. 1) demais unidades vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao Ministério Público .
Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de
1993, visto que os preços praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de habilitação, além de não
atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item 9.10.11, A) do instrumento convocatório.
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23/08/2021 - 09:24:26 Sistema Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada

23/08/2021 - 09:24:41 Sistema O julgamento da intenção de recurso foi revertido para o item 0101.

23/08/2021 - 09:24:41 Sistema Intenção: Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME (AR ELETRICA
ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-08, pelo fato de essa não ter anexado junto à
habilitação o documento a que faz referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro
cadastral junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da emissão do
certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos, após análise da comissão, pela
inabilitação dessa licitante em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da
isonomia, visto que em procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE 9/2021-017 PMI, cujo o objeto
na oportunidade era aquisição de EPI`S (equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da
secretaria municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e... (CONTINUA)

23/08/2021 - 09:24:41 Sistema (CONT. 1) demais unidades vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao Ministério Público .
Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de
1993, visto que os preços praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de habilitação, além de não
atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item 9.10.11, A) do instrumento convocatório.

23/08/2021 - 09:24:41 Sistema Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada

23/08/2021 - 09:24:46 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0101.

23/08/2021 - 09:24:46 Sistema Intenção: Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME (AR ELETRICA
ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-08, pelo fato de essa não ter anexado junto à
habilitação o documento a que faz referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro
cadastral junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da emissão do
certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos, após análise da comissão, pela
inabilitação dessa licitante em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da
isonomia, visto que em procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE 9/2021-017 PMI, cujo o objeto
na oportunidade era aquisição de EPI`S (equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da
secretaria municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e... (CONTINUA)

23/08/2021 - 09:24:46 Sistema (CONT. 1) demais unidades vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao Ministério Público .
Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de
1993, visto que os preços praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de habilitação, além de não
atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item 9.10.11, A) do instrumento convocatório.

23/08/2021 - 09:24:46 Sistema Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada

23/08/2021 - 09:24:56 Sistema O julgamento da intenção de recurso foi revertido para o item 0102.

23/08/2021 - 09:24:56 Sistema Intenção: Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME (AR ELETRICA
ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-08, pelo fato de essa não ter anexado junto à
habilitação o documento a que faz referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro
cadastral junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da emissão do
certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos, após análise da comissão, pela
inabilitação dessa licitante em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da
isonomia, visto que em procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE 9/2021-017 PMI, cujo o objeto
na oportunidade era aquisição de EPI`S (equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da
secretaria municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e... (CONTINUA)

23/08/2021 - 09:24:56 Sistema (CONT. 1) demais unidades vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao Ministério Público .
Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de
1993, visto que os preços praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de habilitação, além de não
atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item 9.10.11, A) do instrumento convocatório.

23/08/2021 - 09:24:56 Sistema Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada

23/08/2021 - 09:25:01 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0102.

23/08/2021 - 09:25:01 Sistema Intenção: Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME (AR ELETRICA
ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-08, pelo fato de essa não ter anexado junto à
habilitação o documento a que faz referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro
cadastral junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da emissão do
certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos, após análise da comissão, pela
inabilitação dessa licitante em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da
isonomia, visto que em procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE 9/2021-017 PMI, cujo o objeto
na oportunidade era aquisição de EPI`S (equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da
secretaria municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e... (CONTINUA)

23/08/2021 - 09:25:01 Sistema (CONT. 1) demais unidades vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao Ministério Público .
Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de
1993, visto que os preços praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de habilitação, além de não
atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item 9.10.11, A) do instrumento convocatório.

23/08/2021 - 09:25:01 Sistema Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada

23/08/2021 - 09:25:12 Sistema O julgamento da intenção de recurso foi revertido para o item 0103.

23/08/2021 - 09:25:12 Sistema Intenção: Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME (AR ELETRICA
ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-08, pelo fato de essa não ter anexado junto à
habilitação o documento a que faz referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro
cadastral junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da emissão do
certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos, após análise da comissão, pela
inabilitação dessa licitante em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da
isonomia, visto que em procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE 9/2021-017 PMI, cujo o objeto
na oportunidade era aquisição de EPI`S (equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da
secretaria municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e... (CONTINUA)
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23/08/2021 - 09:25:12 Sistema (CONT. 1) demais unidades vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao Ministério Público .
Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de
1993, visto que os preços praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de habilitação, além de não
atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item 9.10.11, A) do instrumento convocatório.

23/08/2021 - 09:25:12 Sistema Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada

23/08/2021 - 09:25:18 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0103.

23/08/2021 - 09:25:18 Sistema Intenção: Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME (AR ELETRICA
ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-08, pelo fato de essa não ter anexado junto à
habilitação o documento a que faz referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro
cadastral junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da emissão do
certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos, após análise da comissão, pela
inabilitação dessa licitante em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da
isonomia, visto que em procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE 9/2021-017 PMI, cujo o objeto
na oportunidade era aquisição de EPI`S (equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da
secretaria municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e... (CONTINUA)

23/08/2021 - 09:25:18 Sistema (CONT. 1) demais unidades vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao Ministério Público .
Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de
1993, visto que os preços praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de habilitação, além de não
atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item 9.10.11, A) do instrumento convocatório.

23/08/2021 - 09:25:18 Sistema Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada

23/08/2021 - 09:25:29 Sistema O julgamento da intenção de recurso foi revertido para o item 0104.

23/08/2021 - 09:25:29 Sistema Intenção: Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME (AR ELETRICA
ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-08, pelo fato de essa não ter anexado junto à
habilitação o documento a que faz referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro
cadastral junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da emissão do
certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos, após análise da comissão, pela
inabilitação dessa licitante em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da
isonomia, visto que em procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE 9/2021-017 PMI, cujo o objeto
na oportunidade era aquisição de EPI`S (equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da
secretaria municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e... (CONTINUA)

23/08/2021 - 09:25:29 Sistema (CONT. 1) demais unidades vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao Ministério Público .
Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de
1993, visto que os preços praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de habilitação, além de não
atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item 9.10.11, A) do instrumento convocatório.

23/08/2021 - 09:25:29 Sistema Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada

23/08/2021 - 09:25:43 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0104.

23/08/2021 - 09:25:43 Sistema Intenção: Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME (AR ELETRICA
ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-08, pelo fato de essa não ter anexado junto à
habilitação o documento a que faz referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro
cadastral junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da emissão do
certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos, após análise da comissão, pela
inabilitação dessa licitante em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da
isonomia, visto que em procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE 9/2021-017 PMI, cujo o objeto
na oportunidade era aquisição de EPI`S (equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da
secretaria municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e... (CONTINUA)

23/08/2021 - 09:25:43 Sistema (CONT. 1) demais unidades vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao Ministério Público .
Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de
1993, visto que os preços praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de habilitação, além de não
atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item 9.10.11, A) do instrumento convocatório.

23/08/2021 - 09:25:43 Sistema Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada

23/08/2021 - 09:25:48 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0104.

23/08/2021 - 09:25:48 Sistema Intenção: Declaramos a intenção de recurso tendo em vista, que a licitante vencedora do respectivo item,
deixou de apresentar documentos exigidos no edital, tais como: CRC e SICAF, além de apresentar preços
considerados inexequiveis em todos os itens ganhos pelo ora licitante nos termos do edital e da Lei 8.666/93,
os quais serão melhor detalhados nas razões recursais. termos que pedimos deferimento.

23/08/2021 - 09:25:48 Sistema Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada

23/08/2021 - 09:25:59 Sistema O julgamento da intenção de recurso foi revertido para o item 0105.

23/08/2021 - 09:25:59 Sistema Intenção: Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME (AR ELETRICA
ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-08, pelo fato de essa não ter anexado junto à
habilitação o documento a que faz referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro
cadastral junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da emissão do
certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos, após análise da comissão, pela
inabilitação dessa licitante em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da
isonomia, visto que em procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE 9/2021-017 PMI, cujo o objeto
na oportunidade era aquisição de EPI`S (equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da
secretaria municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e... (CONTINUA)

23/08/2021 - 09:25:59 Sistema (CONT. 1) demais unidades vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao Ministério Público .
Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de
1993, visto que os preços praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de habilitação, além de não
atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item 9.10.11, A) do instrumento convocatório.

23/08/2021 - 09:25:59 Sistema Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada

23/08/2021 - 09:26:10 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0105.
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23/08/2021 - 09:26:10 Sistema Intenção: Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME (AR ELETRICA
ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-08, pelo fato de essa não ter anexado junto à
habilitação o documento a que faz referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro
cadastral junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da emissão do
certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos, após análise da comissão, pela
inabilitação dessa licitante em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da
isonomia, visto que em procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE 9/2021-017 PMI, cujo o objeto
na oportunidade era aquisição de EPI`S (equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da
secretaria municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e... (CONTINUA)

23/08/2021 - 09:26:10 Sistema (CONT. 1) demais unidades vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao Ministério Público .
Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de
1993, visto que os preços praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de habilitação, além de não
atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item 9.10.11, A) do instrumento convocatório.

23/08/2021 - 09:26:10 Sistema Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada

23/08/2021 - 09:26:20 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0105.

23/08/2021 - 09:26:20 Sistema Intenção: Declaramos a intenção de recurso tendo em vista, que a licitante vencedora do respectivo item,
deixou de apresentar documentos exigidos no edital, tais como: CRC e SICAF, além de apresentar preços
considerados inexequiveis nos termos do edital e da Lei 8.666/93, os quais serão melhor detalhados nas
razões recursais. termos que pedimos deferimento.

23/08/2021 - 09:26:20 Sistema Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada

23/08/2021 - 09:26:33 Sistema O julgamento da intenção de recurso foi revertido para o item 0106.

23/08/2021 - 09:26:33 Sistema Intenção: Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME (AR ELETRICA
ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-08, pelo fato de essa não ter anexado junto à
habilitação o documento a que faz referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro
cadastral junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da emissão do
certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos, após análise da comissão, pela
inabilitação dessa licitante em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da
isonomia, visto que em procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE 9/2021-017 PMI, cujo o objeto
na oportunidade era aquisição de EPI`S (equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da
secretaria municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e... (CONTINUA)

23/08/2021 - 09:26:33 Sistema (CONT. 1) demais unidades vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao Ministério Público .
Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de
1993, visto que os preços praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de habilitação, além de não
atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item 9.10.11, A) do instrumento convocatório.

23/08/2021 - 09:26:33 Sistema Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada

23/08/2021 - 09:26:44 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0106.

23/08/2021 - 09:26:44 Sistema Intenção: Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME (AR ELETRICA
ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-08, pelo fato de essa não ter anexado junto à
habilitação o documento a que faz referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro
cadastral junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da emissão do
certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos, após análise da comissão, pela
inabilitação dessa licitante em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da
isonomia, visto que em procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE 9/2021-017 PMI, cujo o objeto
na oportunidade era aquisição de EPI`S (equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da
secretaria municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e... (CONTINUA)

23/08/2021 - 09:26:44 Sistema (CONT. 1) demais unidades vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao Ministério Público .
Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de
1993, visto que os preços praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de habilitação, além de não
atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item 9.10.11, A) do instrumento convocatório.

23/08/2021 - 09:26:44 Sistema Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada

23/08/2021 - 09:26:52 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0106.

23/08/2021 - 09:26:52 Sistema Intenção: Declaramos a intenção de recurso tendo em vista, que a licitante vencedora do respectivo item,
deixou de apresentar documentos exigidos no edital, tais como: CRC e SICAF, além de apresentar preços
considerados inexequiveis nos termos do edital e da Lei 8.666/93, os quais serão melhor detalhados nas
razões recursais. termos que pedimos deferimento.

23/08/2021 - 09:26:52 Sistema Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada

23/08/2021 - 09:27:06 Sistema O julgamento da intenção de recurso foi revertido para o item 0107.

23/08/2021 - 09:27:06 Sistema Intenção: Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME (AR ELETRICA
ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-08, pelo fato de essa não ter anexado junto à
habilitação o documento a que faz referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro
cadastral junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da emissão do
certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos, após análise da comissão, pela
inabilitação dessa licitante em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da
isonomia, visto que em procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE 9/2021-017 PMI, cujo o objeto
na oportunidade era aquisição de EPI`S (equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da
secretaria municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e... (CONTINUA)

23/08/2021 - 09:27:06 Sistema (CONT. 1) demais unidades vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao Ministério Público .
Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de
1993, visto que os preços praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de habilitação, além de não
atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item 9.10.11, A) do instrumento convocatório.

23/08/2021 - 09:27:06 Sistema Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada

23/08/2021 - 09:27:12 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0107.
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23/08/2021 - 09:27:12 Sistema Intenção: Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME (AR ELETRICA
ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-08, pelo fato de essa não ter anexado junto à
habilitação o documento a que faz referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro
cadastral junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da emissão do
certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos, após análise da comissão, pela
inabilitação dessa licitante em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da
isonomia, visto que em procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE 9/2021-017 PMI, cujo o objeto
na oportunidade era aquisição de EPI`S (equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da
secretaria municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e... (CONTINUA)

23/08/2021 - 09:27:12 Sistema (CONT. 1) demais unidades vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao Ministério Público .
Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de
1993, visto que os preços praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de habilitação, além de não
atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item 9.10.11, A) do instrumento convocatório.

23/08/2021 - 09:27:12 Sistema Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada

23/08/2021 - 09:27:18 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0107.

23/08/2021 - 09:27:18 Sistema Intenção: Declaramos a intenção de recurso tendo em vista, que a licitante vencedora do respectivo item,
deixou de apresentar documentos exigidos no edital, tais como: CRC e SICAF, além de apresentar preços
considerados inexequiveis nos termos do edital e da Lei 8.666/93, os quais serão melhor detalhados nas
razões recursais. termos que pedimos deferimento.

23/08/2021 - 09:27:18 Sistema Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada

23/08/2021 - 09:27:29 Sistema O julgamento da intenção de recurso foi revertido para o item 0108.

23/08/2021 - 09:27:29 Sistema Intenção: Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME (AR ELETRICA
ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-08, pelo fato de essa não ter anexado junto à
habilitação o documento a que faz referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro
cadastral junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da emissão do
certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos, após análise da comissão, pela
inabilitação dessa licitante em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da
isonomia, visto que em procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE 9/2021-017 PMI, cujo o objeto
na oportunidade era aquisição de EPI`S (equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da
secretaria municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e... (CONTINUA)

23/08/2021 - 09:27:29 Sistema (CONT. 1) demais unidades vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao Ministério Público .
Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de
1993, visto que os preços praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de habilitação, além de não
atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item 9.10.11, A) do instrumento convocatório.

23/08/2021 - 09:27:29 Sistema Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada

23/08/2021 - 09:27:35 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0108.

23/08/2021 - 09:27:35 Sistema Intenção: Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME (AR ELETRICA
ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-08, pelo fato de essa não ter anexado junto à
habilitação o documento a que faz referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro
cadastral junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da emissão do
certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos, após análise da comissão, pela
inabilitação dessa licitante em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da
isonomia, visto que em procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE 9/2021-017 PMI, cujo o objeto
na oportunidade era aquisição de EPI`S (equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da
secretaria municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e... (CONTINUA)

23/08/2021 - 09:27:35 Sistema (CONT. 1) demais unidades vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao Ministério Público .
Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de
1993, visto que os preços praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de habilitação, além de não
atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item 9.10.11, A) do instrumento convocatório.

23/08/2021 - 09:27:35 Sistema Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada

23/08/2021 - 09:27:42 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0108.

23/08/2021 - 09:27:42 Sistema Intenção: Declaramos a intenção de recurso tendo em vista, que a licitante vencedora do respectivo item,
deixou de apresentar documentos exigidos no edital, tais como: CRC e SICAF, além de apresentar preços
considerados inexequiveis nos termos do edital e da Lei 8.666/93, os quais serão melhor detalhados nas
razões recursais. termos que pedimos deferimento.

23/08/2021 - 09:27:42 Sistema Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada

23/08/2021 - 09:27:57 Sistema O julgamento da intenção de recurso foi revertido para o item 0109.

23/08/2021 - 09:27:57 Sistema Intenção: Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME (AR ELETRICA
ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-08, pelo fato de essa não ter anexado junto à
habilitação o documento a que faz referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro
cadastral junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da emissão do
certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos, após análise da comissão, pela
inabilitação dessa licitante em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da
isonomia, visto que em procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE 9/2021-017 PMI, cujo o objeto
na oportunidade era aquisição de EPI`S (equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da
secretaria municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e... (CONTINUA)

23/08/2021 - 09:27:57 Sistema (CONT. 1) demais unidades vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao Ministério Público .
Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de
1993, visto que os preços praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de habilitação, além de não
atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item 9.10.11, A) do instrumento convocatório.

23/08/2021 - 09:27:57 Sistema Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada

23/08/2021 - 09:28:03 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0109.



Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 23/08/2021 às 11:27:58.
Página 292 de 327

23/08/2021 - 09:28:03 Sistema Intenção: Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME (AR ELETRICA
ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-08, pelo fato de essa não ter anexado junto à
habilitação o documento a que faz referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro
cadastral junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da emissão do
certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos, após análise da comissão, pela
inabilitação dessa licitante em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da
isonomia, visto que em procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE 9/2021-017 PMI, cujo o objeto
na oportunidade era aquisição de EPI`S (equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da
secretaria municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e... (CONTINUA)

23/08/2021 - 09:28:03 Sistema (CONT. 1) demais unidades vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao Ministério Público .
Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de
1993, visto que os preços praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de habilitação, além de não
atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item 9.10.11, A) do instrumento convocatório.

23/08/2021 - 09:28:03 Sistema Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada

23/08/2021 - 09:28:11 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0109.

23/08/2021 - 09:28:11 Sistema Intenção: Declaramos a intenção de recurso tendo em vista, que a licitante vencedora do respectivo item,
deixou de apresentar documentos exigidos no edital, tais como: CRC e SICAF, além de apresentar preços
considerados inexequiveis nos termos do edital e da Lei 8.666/93, os quais serão melhor detalhados nas
razões recursais. termos que pedimos deferimento.

23/08/2021 - 09:28:11 Sistema Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada

23/08/2021 - 09:28:23 Sistema O julgamento da intenção de recurso foi revertido para o item 0110.

23/08/2021 - 09:28:23 Sistema Intenção: Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME (AR ELETRICA
ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-08, pelo fato de essa não ter anexado junto à
habilitação o documento a que faz referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro
cadastral junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da emissão do
certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos, após análise da comissão, pela
inabilitação dessa licitante em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da
isonomia, visto que em procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE 9/2021-017 PMI, cujo o objeto
na oportunidade era aquisição de EPI`S (equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da
secretaria municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e... (CONTINUA)

23/08/2021 - 09:28:23 Sistema (CONT. 1) demais unidades vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao Ministério Público .
Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de
1993, visto que os preços praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de habilitação, além de não
atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item 9.10.11, A) do instrumento convocatório.

23/08/2021 - 09:28:23 Sistema Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada

23/08/2021 - 09:28:37 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0110.

23/08/2021 - 09:28:37 Sistema Intenção: Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME (AR ELETRICA
ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-08, pelo fato de essa não ter anexado junto à
habilitação o documento a que faz referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro
cadastral junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da emissão do
certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos, após análise da comissão, pela
inabilitação dessa licitante em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da
isonomia, visto que em procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE 9/2021-017 PMI, cujo o objeto
na oportunidade era aquisição de EPI`S (equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da
secretaria municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e... (CONTINUA)

23/08/2021 - 09:28:37 Sistema (CONT. 1) demais unidades vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao Ministério Público .
Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de
1993, visto que os preços praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de habilitação, além de não
atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item 9.10.11, A) do instrumento convocatório.

23/08/2021 - 09:28:37 Sistema Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada

23/08/2021 - 09:28:43 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0110.

23/08/2021 - 09:28:43 Sistema Intenção: Declaramos a intenção de recurso tendo em vista, que a licitante vencedora do respectivo item,
deixou de apresentar documentos exigidos no edital, tais como: CRC e SICAF, além de apresentar preços
considerados inexequiveis nos termos do edital e da Lei 8.666/93, os quais serão melhor detalhados nas
razões recursais. termos que pedimos deferimento.

23/08/2021 - 09:28:43 Sistema Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada

23/08/2021 - 09:28:56 Sistema O julgamento da intenção de recurso foi revertido para o item 0111.

23/08/2021 - 09:28:56 Sistema Intenção: Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME (AR ELETRICA
ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-08, pelo fato de essa não ter anexado junto à
habilitação o documento a que faz referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro
cadastral junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da emissão do
certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos, após análise da comissão, pela
inabilitação dessa licitante em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da
isonomia, visto que em procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE 9/2021-017 PMI, cujo o objeto
na oportunidade era aquisição de EPI`S (equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da
secretaria municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e... (CONTINUA)

23/08/2021 - 09:28:56 Sistema (CONT. 1) demais unidades vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao Ministério Público .
Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de
1993, visto que os preços praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de habilitação, além de não
atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item 9.10.11, A) do instrumento convocatório.

23/08/2021 - 09:28:56 Sistema Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada

23/08/2021 - 09:29:02 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0111.
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23/08/2021 - 09:29:02 Sistema Intenção: Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME (AR ELETRICA
ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-08, pelo fato de essa não ter anexado junto à
habilitação o documento a que faz referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro
cadastral junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da emissão do
certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos, após análise da comissão, pela
inabilitação dessa licitante em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da
isonomia, visto que em procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE 9/2021-017 PMI, cujo o objeto
na oportunidade era aquisição de EPI`S (equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da
secretaria municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e... (CONTINUA)

23/08/2021 - 09:29:02 Sistema (CONT. 1) demais unidades vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao Ministério Público .
Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de
1993, visto que os preços praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de habilitação, além de não
atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item 9.10.11, A) do instrumento convocatório.

23/08/2021 - 09:29:02 Sistema Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada

23/08/2021 - 09:29:13 Sistema O julgamento da intenção de recurso foi revertido para o item 0112.

23/08/2021 - 09:29:13 Sistema Intenção: Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME (AR ELETRICA
ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-08, pelo fato de essa não ter anexado junto à
habilitação o documento a que faz referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro
cadastral junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da emissão do
certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos, após análise da comissão, pela
inabilitação dessa licitante em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da
isonomia, visto que em procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE 9/2021-017 PMI, cujo o objeto
na oportunidade era aquisição de EPI`S (equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da
secretaria municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e... (CONTINUA)

23/08/2021 - 09:29:13 Sistema (CONT. 1) demais unidades vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao Ministério Público .
Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de
1993, visto que os preços praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de habilitação, além de não
atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item 9.10.11, A) do instrumento convocatório.

23/08/2021 - 09:29:13 Sistema Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada

23/08/2021 - 09:29:20 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0112.

23/08/2021 - 09:29:20 Sistema Intenção: Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME (AR ELETRICA
ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-08, pelo fato de essa não ter anexado junto à
habilitação o documento a que faz referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro
cadastral junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da emissão do
certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos, após análise da comissão, pela
inabilitação dessa licitante em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da
isonomia, visto que em procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE 9/2021-017 PMI, cujo o objeto
na oportunidade era aquisição de EPI`S (equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da
secretaria municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e... (CONTINUA)

23/08/2021 - 09:29:20 Sistema (CONT. 1) demais unidades vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao Ministério Público .
Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de
1993, visto que os preços praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de habilitação, além de não
atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item 9.10.11, A) do instrumento convocatório.

23/08/2021 - 09:29:20 Sistema Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada

23/08/2021 - 09:29:31 Sistema O julgamento da intenção de recurso foi revertido para o item 0113.

23/08/2021 - 09:29:31 Sistema Intenção: Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME (AR ELETRICA
ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-08, pelo fato de essa não ter anexado junto à
habilitação o documento a que faz referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro
cadastral junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da emissão do
certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos, após análise da comissão, pela
inabilitação dessa licitante em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da
isonomia, visto que em procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE 9/2021-017 PMI, cujo o objeto
na oportunidade era aquisição de EPI`S (equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da
secretaria municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e... (CONTINUA)

23/08/2021 - 09:29:31 Sistema (CONT. 1) demais unidades vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao Ministério Público .
Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de
1993, visto que os preços praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de habilitação, além de não
atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item 9.10.11, A) do instrumento convocatório.

23/08/2021 - 09:29:31 Sistema Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada

23/08/2021 - 09:29:38 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0113.

23/08/2021 - 09:29:38 Sistema Intenção: Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME (AR ELETRICA
ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-08, pelo fato de essa não ter anexado junto à
habilitação o documento a que faz referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro
cadastral junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da emissão do
certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos, após análise da comissão, pela
inabilitação dessa licitante em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da
isonomia, visto que em procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE 9/2021-017 PMI, cujo o objeto
na oportunidade era aquisição de EPI`S (equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da
secretaria municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e... (CONTINUA)

23/08/2021 - 09:29:38 Sistema (CONT. 1) demais unidades vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao Ministério Público .
Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de
1993, visto que os preços praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de habilitação, além de não
atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item 9.10.11, A) do instrumento convocatório.

23/08/2021 - 09:29:38 Sistema Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada
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23/08/2021 - 09:29:49 Sistema O julgamento da intenção de recurso foi revertido para o item 0114.

23/08/2021 - 09:29:49 Sistema Intenção: Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME (AR ELETRICA
ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-08, pelo fato de essa não ter anexado junto à
habilitação o documento a que faz referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro
cadastral junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da emissão do
certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos, após análise da comissão, pela
inabilitação dessa licitante em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da
isonomia, visto que em procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE 9/2021-017 PMI, cujo o objeto
na oportunidade era aquisição de EPI`S (equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da
secretaria municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e... (CONTINUA)

23/08/2021 - 09:29:49 Sistema (CONT. 1) demais unidades vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao Ministério Público .
Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de
1993, visto que os preços praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de habilitação, além de não
atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item 9.10.11, A) do instrumento convocatório.

23/08/2021 - 09:29:49 Sistema Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada

23/08/2021 - 09:29:55 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0114.

23/08/2021 - 09:29:55 Sistema Intenção: Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME (AR ELETRICA
ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-08, pelo fato de essa não ter anexado junto à
habilitação o documento a que faz referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro
cadastral junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da emissão do
certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos, após análise da comissão, pela
inabilitação dessa licitante em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da
isonomia, visto que em procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE 9/2021-017 PMI, cujo o objeto
na oportunidade era aquisição de EPI`S (equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da
secretaria municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e... (CONTINUA)

23/08/2021 - 09:29:55 Sistema (CONT. 1) demais unidades vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao Ministério Público .
Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de
1993, visto que os preços praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de habilitação, além de não
atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item 9.10.11, A) do instrumento convocatório.

23/08/2021 - 09:29:55 Sistema Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada

23/08/2021 - 09:30:06 Sistema O julgamento da intenção de recurso foi revertido para o item 0115.

23/08/2021 - 09:30:06 Sistema Intenção: Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME (AR ELETRICA
ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-08, pelo fato de essa não ter anexado junto à
habilitação o documento a que faz referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro
cadastral junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da emissão do
certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos, após análise da comissão, pela
inabilitação dessa licitante em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da
isonomia, visto que em procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE 9/2021-017 PMI, cujo o objeto
na oportunidade era aquisição de EPI`S (equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da
secretaria municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e... (CONTINUA)

23/08/2021 - 09:30:06 Sistema (CONT. 1) demais unidades vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao Ministério Público .
Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de
1993, visto que os preços praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de habilitação, além de não
atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item 9.10.11, A) do instrumento convocatório.

23/08/2021 - 09:30:06 Sistema Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada

23/08/2021 - 09:30:12 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0115.

23/08/2021 - 09:30:12 Sistema Intenção: Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME (AR ELETRICA
ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-08, pelo fato de essa não ter anexado junto à
habilitação o documento a que faz referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro
cadastral junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da emissão do
certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos, após análise da comissão, pela
inabilitação dessa licitante em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da
isonomia, visto que em procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE 9/2021-017 PMI, cujo o objeto
na oportunidade era aquisição de EPI`S (equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da
secretaria municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e... (CONTINUA)

23/08/2021 - 09:30:12 Sistema (CONT. 1) demais unidades vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao Ministério Público .
Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de
1993, visto que os preços praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de habilitação, além de não
atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item 9.10.11, A) do instrumento convocatório.

23/08/2021 - 09:30:12 Sistema Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada

23/08/2021 - 09:30:24 Sistema O julgamento da intenção de recurso foi revertido para o item 0116.

23/08/2021 - 09:30:24 Sistema Intenção: Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME (AR ELETRICA
ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-08, pelo fato de essa não ter anexado junto à
habilitação o documento a que faz referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro
cadastral junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da emissão do
certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos, após análise da comissão, pela
inabilitação dessa licitante em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da
isonomia, visto que em procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE 9/2021-017 PMI, cujo o objeto
na oportunidade era aquisição de EPI`S (equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da
secretaria municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e... (CONTINUA)

23/08/2021 - 09:30:24 Sistema (CONT. 1) demais unidades vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao Ministério Público .
Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de
1993, visto que os preços praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de habilitação, além de não
atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item 9.10.11, A) do instrumento convocatório.
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23/08/2021 - 09:30:24 Sistema Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada

23/08/2021 - 09:30:29 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0116.

23/08/2021 - 09:30:29 Sistema Intenção: Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME (AR ELETRICA
ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-08, pelo fato de essa não ter anexado junto à
habilitação o documento a que faz referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro
cadastral junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da emissão do
certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos, após análise da comissão, pela
inabilitação dessa licitante em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da
isonomia, visto que em procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE 9/2021-017 PMI, cujo o objeto
na oportunidade era aquisição de EPI`S (equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da
secretaria municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e... (CONTINUA)

23/08/2021 - 09:30:29 Sistema (CONT. 1) demais unidades vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao Ministério Público .
Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de
1993, visto que os preços praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de habilitação, além de não
atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item 9.10.11, A) do instrumento convocatório.

23/08/2021 - 09:30:29 Sistema Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada

23/08/2021 - 09:30:40 Sistema O julgamento da intenção de recurso foi revertido para o item 0117.

23/08/2021 - 09:30:40 Sistema Intenção: Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME (AR ELETRICA
ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-08, pelo fato de essa não ter anexado junto à
habilitação o documento a que faz referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro
cadastral junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da emissão do
certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos, após análise da comissão, pela
inabilitação dessa licitante em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da
isonomia, visto que em procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE 9/2021-017 PMI, cujo o objeto
na oportunidade era aquisição de EPI`S (equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da
secretaria municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e... (CONTINUA)

23/08/2021 - 09:30:40 Sistema (CONT. 1) demais unidades vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao Ministério Público .
Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de
1993, visto que os preços praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de habilitação, além de não
atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item 9.10.11, A) do instrumento convocatório.

23/08/2021 - 09:30:40 Sistema Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada

23/08/2021 - 09:30:45 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0117.

23/08/2021 - 09:30:45 Sistema Intenção: Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME (AR ELETRICA
ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-08, pelo fato de essa não ter anexado junto à
habilitação o documento a que faz referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro
cadastral junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da emissão do
certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos, após análise da comissão, pela
inabilitação dessa licitante em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da
isonomia, visto que em procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE 9/2021-017 PMI, cujo o objeto
na oportunidade era aquisição de EPI`S (equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da
secretaria municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e... (CONTINUA)

23/08/2021 - 09:30:45 Sistema (CONT. 1) demais unidades vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao Ministério Público .
Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de
1993, visto que os preços praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de habilitação, além de não
atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item 9.10.11, A) do instrumento convocatório.

23/08/2021 - 09:30:45 Sistema Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada

23/08/2021 - 09:31:02 Sistema O julgamento da intenção de recurso foi revertido para o item 0118.

23/08/2021 - 09:31:02 Sistema Intenção: Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME (AR ELETRICA
ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-08, pelo fato de essa não ter anexado junto à
habilitação o documento a que faz referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro
cadastral junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da emissão do
certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos, após análise da comissão, pela
inabilitação dessa licitante em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da
isonomia, visto que em procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE 9/2021-017 PMI, cujo o objeto
na oportunidade era aquisição de EPI`S (equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da
secretaria municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e... (CONTINUA)

23/08/2021 - 09:31:02 Sistema (CONT. 1) demais unidades vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao Ministério Público .
Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de
1993, visto que os preços praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de habilitação, além de não
atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item 9.10.11, A) do instrumento convocatório.

23/08/2021 - 09:31:02 Sistema Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada

23/08/2021 - 09:31:08 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0118.

23/08/2021 - 09:31:08 Sistema Intenção: Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME (AR ELETRICA
ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-08, pelo fato de essa não ter anexado junto à
habilitação o documento a que faz referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro
cadastral junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da emissão do
certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos, após análise da comissão, pela
inabilitação dessa licitante em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da
isonomia, visto que em procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE 9/2021-017 PMI, cujo o objeto
na oportunidade era aquisição de EPI`S (equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da
secretaria municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e... (CONTINUA)
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23/08/2021 - 09:31:08 Sistema (CONT. 1) demais unidades vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao Ministério Público .
Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de
1993, visto que os preços praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de habilitação, além de não
atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item 9.10.11, A) do instrumento convocatório.

23/08/2021 - 09:31:08 Sistema Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada

23/08/2021 - 09:31:17 Sistema O julgamento da intenção de recurso foi revertido para o item 0119.

23/08/2021 - 09:31:17 Sistema Intenção: Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME (AR ELETRICA
ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-08, pelo fato de essa não ter anexado junto à
habilitação o documento a que faz referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro
cadastral junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da emissão do
certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos, após análise da comissão, pela
inabilitação dessa licitante em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da
isonomia, visto que em procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE 9/2021-017 PMI, cujo o objeto
na oportunidade era aquisição de EPI`S (equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da
secretaria municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e... (CONTINUA)

23/08/2021 - 09:31:17 Sistema (CONT. 1) demais unidades vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao Ministério Público .
Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de
1993, visto que os preços praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de habilitação, além de não
atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item 9.10.11, A) do instrumento convocatório.

23/08/2021 - 09:31:17 Sistema Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada

23/08/2021 - 09:31:25 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0119.

23/08/2021 - 09:31:25 Sistema Intenção: Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME (AR ELETRICA
ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-08, pelo fato de essa não ter anexado junto à
habilitação o documento a que faz referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro
cadastral junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da emissão do
certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos, após análise da comissão, pela
inabilitação dessa licitante em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da
isonomia, visto que em procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE 9/2021-017 PMI, cujo o objeto
na oportunidade era aquisição de EPI`S (equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da
secretaria municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e... (CONTINUA)

23/08/2021 - 09:31:25 Sistema (CONT. 1) demais unidades vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao Ministério Público .
Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de
1993, visto que os preços praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de habilitação, além de não
atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item 9.10.11, A) do instrumento convocatório.

23/08/2021 - 09:31:25 Sistema Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada

23/08/2021 - 09:31:36 Sistema O julgamento da intenção de recurso foi revertido para o item 0120.

23/08/2021 - 09:31:36 Sistema Intenção: Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME (AR ELETRICA
ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-08, pelo fato de essa não ter anexado junto à
habilitação o documento a que faz referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro
cadastral junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da emissão do
certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos, após análise da comissão, pela
inabilitação dessa licitante em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da
isonomia, visto que em procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE 9/2021-017 PMI, cujo o objeto
na oportunidade era aquisição de EPI`S (equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da
secretaria municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e... (CONTINUA)

23/08/2021 - 09:31:36 Sistema (CONT. 1) demais unidades vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao Ministério Público .
Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de
1993, visto que os preços praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de habilitação, além de não
atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item 9.10.11, A) do instrumento convocatório.

23/08/2021 - 09:31:36 Sistema Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada

23/08/2021 - 09:31:42 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0120.

23/08/2021 - 09:31:42 Sistema Intenção: Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME (AR ELETRICA
ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-08, pelo fato de essa não ter anexado junto à
habilitação o documento a que faz referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro
cadastral junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da emissão do
certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos, após análise da comissão, pela
inabilitação dessa licitante em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da
isonomia, visto que em procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE 9/2021-017 PMI, cujo o objeto
na oportunidade era aquisição de EPI`S (equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da
secretaria municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e... (CONTINUA)

23/08/2021 - 09:31:42 Sistema (CONT. 1) demais unidades vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao Ministério Público .
Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de
1993, visto que os preços praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de habilitação, além de não
atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item 9.10.11, A) do instrumento convocatório.

23/08/2021 - 09:31:42 Sistema Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada

23/08/2021 - 09:32:39 Sistema O julgamento da intenção de recurso foi revertido para o item 0121.



Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 23/08/2021 às 11:27:58.
Página 297 de 327

23/08/2021 - 09:32:39 Sistema Intenção: Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME (AR ELETRICA
ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-08, pelo fato de essa não ter anexado junto à
habilitação o documento a que faz referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro
cadastral junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da emissão do
certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos, após análise da comissão, pela
inabilitação dessa licitante em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da
isonomia, visto que em procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE 9/2021-017 PMI, cujo o objeto
na oportunidade era aquisição de EPI`S (equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da
secretaria municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e... (CONTINUA)

23/08/2021 - 09:32:39 Sistema (CONT. 1) demais unidades vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao Ministério Público .
Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de
1993, visto que os preços praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de habilitação, além de não
atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item 9.10.11, A) do instrumento convocatório.

23/08/2021 - 09:32:39 Sistema Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada

23/08/2021 - 09:32:45 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0121.

23/08/2021 - 09:32:45 Sistema Intenção: Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME (AR ELETRICA
ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-08, pelo fato de essa não ter anexado junto à
habilitação o documento a que faz referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro
cadastral junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da emissão do
certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos, após análise da comissão, pela
inabilitação dessa licitante em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da
isonomia, visto que em procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE 9/2021-017 PMI, cujo o objeto
na oportunidade era aquisição de EPI`S (equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da
secretaria municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e... (CONTINUA)

23/08/2021 - 09:32:45 Sistema (CONT. 1) demais unidades vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao Ministério Público .
Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de
1993, visto que os preços praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de habilitação, além de não
atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item 9.10.11, A) do instrumento convocatório.

23/08/2021 - 09:32:45 Sistema Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada

23/08/2021 - 09:32:55 Sistema O julgamento da intenção de recurso foi revertido para o item 0122.

23/08/2021 - 09:32:55 Sistema Intenção: Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME (AR ELETRICA
ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-08, pelo fato de essa não ter anexado junto à
habilitação o documento a que faz referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro
cadastral junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da emissão do
certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos, após análise da comissão, pela
inabilitação dessa licitante em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da
isonomia, visto que em procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE 9/2021-017 PMI, cujo o objeto
na oportunidade era aquisição de EPI`S (equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da
secretaria municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e... (CONTINUA)

23/08/2021 - 09:32:55 Sistema (CONT. 1) demais unidades vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao Ministério Público .
Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de
1993, visto que os preços praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de habilitação, além de não
atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item 9.10.11, A) do instrumento convocatório.

23/08/2021 - 09:32:55 Sistema Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada

23/08/2021 - 09:33:00 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0122.

23/08/2021 - 09:33:00 Sistema Intenção: Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME (AR ELETRICA
ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-08, pelo fato de essa não ter anexado junto à
habilitação o documento a que faz referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro
cadastral junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da emissão do
certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos, após análise da comissão, pela
inabilitação dessa licitante em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da
isonomia, visto que em procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE 9/2021-017 PMI, cujo o objeto
na oportunidade era aquisição de EPI`S (equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da
secretaria municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e... (CONTINUA)

23/08/2021 - 09:33:00 Sistema (CONT. 1) demais unidades vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao Ministério Público .
Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de
1993, visto que os preços praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de habilitação, além de não
atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item 9.10.11, A) do instrumento convocatório.

23/08/2021 - 09:33:00 Sistema Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada

23/08/2021 - 09:33:10 Sistema O julgamento da intenção de recurso foi revertido para o item 0123.

23/08/2021 - 09:33:10 Sistema Intenção: Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME (AR ELETRICA
ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-08, pelo fato de essa não ter anexado junto à
habilitação o documento a que faz referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro
cadastral junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da emissão do
certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos, após análise da comissão, pela
inabilitação dessa licitante em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da
isonomia, visto que em procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE 9/2021-017 PMI, cujo o objeto
na oportunidade era aquisição de EPI`S (equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da
secretaria municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e... (CONTINUA)

23/08/2021 - 09:33:10 Sistema (CONT. 1) demais unidades vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao Ministério Público .
Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de
1993, visto que os preços praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de habilitação, além de não
atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item 9.10.11, A) do instrumento convocatório.

23/08/2021 - 09:33:10 Sistema Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada
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23/08/2021 - 09:33:16 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0123.

23/08/2021 - 09:33:16 Sistema Intenção: Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME (AR ELETRICA
ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-08, pelo fato de essa não ter anexado junto à
habilitação o documento a que faz referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro
cadastral junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da emissão do
certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos, após análise da comissão, pela
inabilitação dessa licitante em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da
isonomia, visto que em procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE 9/2021-017 PMI, cujo o objeto
na oportunidade era aquisição de EPI`S (equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da
secretaria municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e... (CONTINUA)

23/08/2021 - 09:33:16 Sistema (CONT. 1) demais unidades vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao Ministério Público .
Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de
1993, visto que os preços praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de habilitação, além de não
atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item 9.10.11, A) do instrumento convocatório.

23/08/2021 - 09:33:16 Sistema Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada

23/08/2021 - 09:33:25 Sistema O julgamento da intenção de recurso foi revertido para o item 0124.

23/08/2021 - 09:33:25 Sistema Intenção: Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME (AR ELETRICA
ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-08, pelo fato de essa não ter anexado junto à
habilitação o documento a que faz referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro
cadastral junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da emissão do
certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos, após análise da comissão, pela
inabilitação dessa licitante em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da
isonomia, visto que em procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE 9/2021-017 PMI, cujo o objeto
na oportunidade era aquisição de EPI`S (equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da
secretaria municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e... (CONTINUA)

23/08/2021 - 09:33:25 Sistema (CONT. 1) demais unidades vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao Ministério Público .
Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de
1993, visto que os preços praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de habilitação, além de não
atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item 9.10.11, A) do instrumento convocatório.

23/08/2021 - 09:33:25 Sistema Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada

23/08/2021 - 09:33:32 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0124.

23/08/2021 - 09:33:32 Sistema Intenção: Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME (AR ELETRICA
ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-08, pelo fato de essa não ter anexado junto à
habilitação o documento a que faz referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro
cadastral junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da emissão do
certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos, após análise da comissão, pela
inabilitação dessa licitante em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da
isonomia, visto que em procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE 9/2021-017 PMI, cujo o objeto
na oportunidade era aquisição de EPI`S (equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da
secretaria municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e... (CONTINUA)

23/08/2021 - 09:33:32 Sistema (CONT. 1) demais unidades vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao Ministério Público .
Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de
1993, visto que os preços praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de habilitação, além de não
atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item 9.10.11, A) do instrumento convocatório.

23/08/2021 - 09:33:32 Sistema Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada

23/08/2021 - 09:33:43 Sistema O julgamento da intenção de recurso foi revertido para o item 0125.

23/08/2021 - 09:33:43 Sistema Intenção: Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME (AR ELETRICA
ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-08, pelo fato de essa não ter anexado junto à
habilitação o documento a que faz referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro
cadastral junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da emissão do
certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos, após análise da comissão, pela
inabilitação dessa licitante em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da
isonomia, visto que em procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE 9/2021-017 PMI, cujo o objeto
na oportunidade era aquisição de EPI`S (equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da
secretaria municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e... (CONTINUA)

23/08/2021 - 09:33:43 Sistema (CONT. 1) demais unidades vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao Ministério Público .
Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de
1993, visto que os preços praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de habilitação, além de não
atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item 9.10.11, A) do instrumento convocatório.

23/08/2021 - 09:33:43 Sistema Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada

23/08/2021 - 09:33:49 Sistema O julgamento da intenção de recurso foi revertido para o item 0125.

23/08/2021 - 09:33:49 Sistema Intenção: Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME (AR ELETRICA
ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-08, pelo fato de essa não ter anexado junto à
habilitação o documento a que faz referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro
cadastral junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da emissão do
certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos, após análise da comissão, pela
inabilitação dessa licitante em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da
isonomia, visto que em procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE 9/2021-017 PMI, cujo o objeto
na oportunidade era aquisição de EPI`S (equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da
secretaria municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e... (CONTINUA)

23/08/2021 - 09:33:49 Sistema (CONT. 1) demais unidades vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao Ministério Público .
Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de
1993, visto que os preços praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de habilitação, além de não
atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item 9.10.11, A) do instrumento convocatório.



Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 23/08/2021 às 11:27:58.
Página 299 de 327

23/08/2021 - 09:33:49 Sistema Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada

23/08/2021 - 09:33:56 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0125.

23/08/2021 - 09:33:56 Sistema Intenção: Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME (AR ELETRICA
ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-08, pelo fato de essa não ter anexado junto à
habilitação o documento a que faz referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro
cadastral junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da emissão do
certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos, após análise da comissão, pela
inabilitação dessa licitante em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da
isonomia, visto que em procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE 9/2021-017 PMI, cujo o objeto
na oportunidade era aquisição de EPI`S (equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da
secretaria municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e... (CONTINUA)

23/08/2021 - 09:33:56 Sistema (CONT. 1) demais unidades vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao Ministério Público .
Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de
1993, visto que os preços praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de habilitação, além de não
atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item 9.10.11, A) do instrumento convocatório.

23/08/2021 - 09:33:56 Sistema Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada

23/08/2021 - 09:34:03 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0125.

23/08/2021 - 09:34:03 Sistema Intenção: Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME (AR ELETRICA
ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-08, pelo fato de essa não ter anexado junto à
habilitação o documento a que faz referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro
cadastral junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da emissão do
certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos, após análise da comissão, pela
inabilitação dessa licitante em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da
isonomia, visto que em procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE 9/2021-017 PMI, cujo o objeto
na oportunidade era aquisição de EPI`S (equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da
secretaria municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e... (CONTINUA)

23/08/2021 - 09:34:03 Sistema (CONT. 1) demais unidades vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao Ministério Público .
Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de
1993, visto que os preços praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de habilitação, além de não
atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item 9.10.11, A) do instrumento convocatório.

23/08/2021 - 09:34:03 Sistema Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada

23/08/2021 - 09:34:20 Sistema O julgamento da intenção de recurso foi revertido para o item 0126.

23/08/2021 - 09:34:20 Sistema Intenção: Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME (AR ELETRICA
ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-08, pelo fato de essa não ter anexado junto à
habilitação o documento a que faz referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro
cadastral junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da emissão do
certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos, após análise da comissão, pela
inabilitação dessa licitante em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da
isonomia, visto que em procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE 9/2021-017 PMI, cujo o objeto
na oportunidade era aquisição de EPI`S (equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da
secretaria municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e... (CONTINUA)

23/08/2021 - 09:34:20 Sistema (CONT. 1) demais unidades vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao Ministério Público .
Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de
1993, visto que os preços praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de habilitação, além de não
atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item 9.10.11, A) do instrumento convocatório.

23/08/2021 - 09:34:20 Sistema Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada

23/08/2021 - 09:34:26 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0126.

23/08/2021 - 09:34:26 Sistema Intenção: Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME (AR ELETRICA
ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-08, pelo fato de essa não ter anexado junto à
habilitação o documento a que faz referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro
cadastral junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da emissão do
certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos, após análise da comissão, pela
inabilitação dessa licitante em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da
isonomia, visto que em procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE 9/2021-017 PMI, cujo o objeto
na oportunidade era aquisição de EPI`S (equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da
secretaria municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e... (CONTINUA)

23/08/2021 - 09:34:26 Sistema (CONT. 1) demais unidades vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao Ministério Público .
Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de
1993, visto que os preços praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de habilitação, além de não
atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item 9.10.11, A) do instrumento convocatório.

23/08/2021 - 09:34:26 Sistema Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada

23/08/2021 - 09:34:35 Sistema O julgamento da intenção de recurso foi revertido para o item 0127.

23/08/2021 - 09:34:35 Sistema Intenção: Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME (AR ELETRICA
ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-08, pelo fato de essa não ter anexado junto à
habilitação o documento a que faz referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro
cadastral junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da emissão do
certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos, após análise da comissão, pela
inabilitação dessa licitante em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da
isonomia, visto que em procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE 9/2021-017 PMI, cujo o objeto
na oportunidade era aquisição de EPI`S (equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da
secretaria municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e... (CONTINUA)
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23/08/2021 - 09:34:35 Sistema (CONT. 1) demais unidades vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao Ministério Público .
Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de
1993, visto que os preços praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de habilitação, além de não
atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item 9.10.11, A) do instrumento convocatório.

23/08/2021 - 09:34:35 Sistema Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada

23/08/2021 - 09:34:44 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0127.

23/08/2021 - 09:34:44 Sistema Intenção: Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME (AR ELETRICA
ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-08, pelo fato de essa não ter anexado junto à
habilitação o documento a que faz referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro
cadastral junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da emissão do
certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos, após análise da comissão, pela
inabilitação dessa licitante em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da
isonomia, visto que em procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE 9/2021-017 PMI, cujo o objeto
na oportunidade era aquisição de EPI`S (equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da
secretaria municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e... (CONTINUA)

23/08/2021 - 09:34:44 Sistema (CONT. 1) demais unidades vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao Ministério Público .
Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de
1993, visto que os preços praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de habilitação, além de não
atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item 9.10.11, A) do instrumento convocatório.

23/08/2021 - 09:34:44 Sistema Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada

23/08/2021 - 09:34:53 Sistema O julgamento da intenção de recurso foi revertido para o item 0128.

23/08/2021 - 09:34:53 Sistema Intenção: Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME (AR ELETRICA
ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-08, pelo fato de essa não ter anexado junto à
habilitação o documento a que faz referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro
cadastral junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da emissão do
certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos, após análise da comissão, pela
inabilitação dessa licitante em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da
isonomia, visto que em procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE 9/2021-017 PMI, cujo o objeto
na oportunidade era aquisição de EPI`S (equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da
secretaria municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e... (CONTINUA)

23/08/2021 - 09:34:53 Sistema (CONT. 1) demais unidades vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao Ministério Público .
Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de
1993, visto que os preços praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de habilitação, além de não
atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item 9.10.11, A) do instrumento convocatório.

23/08/2021 - 09:34:53 Sistema Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada

23/08/2021 - 09:34:59 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0128.

23/08/2021 - 09:34:59 Sistema Intenção: Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME (AR ELETRICA
ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-08, pelo fato de essa não ter anexado junto à
habilitação o documento a que faz referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro
cadastral junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da emissão do
certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos, após análise da comissão, pela
inabilitação dessa licitante em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da
isonomia, visto que em procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE 9/2021-017 PMI, cujo o objeto
na oportunidade era aquisição de EPI`S (equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da
secretaria municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e... (CONTINUA)

23/08/2021 - 09:34:59 Sistema (CONT. 1) demais unidades vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao Ministério Público .
Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de
1993, visto que os preços praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de habilitação, além de não
atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item 9.10.11, A) do instrumento convocatório.

23/08/2021 - 09:34:59 Sistema Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada

23/08/2021 - 09:35:09 Sistema O julgamento da intenção de recurso foi revertido para o item 0129.

23/08/2021 - 09:35:09 Sistema Intenção: Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME (AR ELETRICA
ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-08, pelo fato de essa não ter anexado junto à
habilitação o documento a que faz referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro
cadastral junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da emissão do
certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos, após análise da comissão, pela
inabilitação dessa licitante em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da
isonomia, visto que em procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE 9/2021-017 PMI, cujo o objeto
na oportunidade era aquisição de EPI`S (equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da
secretaria municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e... (CONTINUA)

23/08/2021 - 09:35:09 Sistema (CONT. 1) demais unidades vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao Ministério Público .
Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de
1993, visto que os preços praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de habilitação, além de não
atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item 9.10.11, A) do instrumento convocatório.

23/08/2021 - 09:35:09 Sistema Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada

23/08/2021 - 09:35:15 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0129.
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23/08/2021 - 09:35:15 Sistema Intenção: Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME (AR ELETRICA
ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-08, pelo fato de essa não ter anexado junto à
habilitação o documento a que faz referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro
cadastral junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da emissão do
certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos, após análise da comissão, pela
inabilitação dessa licitante em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da
isonomia, visto que em procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE 9/2021-017 PMI, cujo o objeto
na oportunidade era aquisição de EPI`S (equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da
secretaria municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e... (CONTINUA)

23/08/2021 - 09:35:15 Sistema (CONT. 1) demais unidades vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao Ministério Público .
Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de
1993, visto que os preços praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de habilitação, além de não
atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item 9.10.11, A) do instrumento convocatório.

23/08/2021 - 09:35:15 Sistema Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada

23/08/2021 - 09:35:33 Sistema O julgamento da intenção de recurso foi revertido para o item 0130.

23/08/2021 - 09:35:33 Sistema Intenção: Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME (AR ELETRICA
ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-08, pelo fato de essa não ter anexado junto à
habilitação o documento a que faz referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro
cadastral junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da emissão do
certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos, após análise da comissão, pela
inabilitação dessa licitante em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da
isonomia, visto que em procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE 9/2021-017 PMI, cujo o objeto
na oportunidade era aquisição de EPI`S (equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da
secretaria municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e... (CONTINUA)

23/08/2021 - 09:35:33 Sistema (CONT. 1) demais unidades vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao Ministério Público .
Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de
1993, visto que os preços praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de habilitação, além de não
atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item 9.10.11, A) do instrumento convocatório.

23/08/2021 - 09:35:33 Sistema Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada

23/08/2021 - 09:35:39 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0130.

23/08/2021 - 09:35:39 Sistema Intenção: Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME (AR ELETRICA
ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-08, pelo fato de essa não ter anexado junto à
habilitação o documento a que faz referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro
cadastral junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da emissão do
certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos, após análise da comissão, pela
inabilitação dessa licitante em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da
isonomia, visto que em procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE 9/2021-017 PMI, cujo o objeto
na oportunidade era aquisição de EPI`S (equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da
secretaria municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e... (CONTINUA)

23/08/2021 - 09:35:39 Sistema (CONT. 1) demais unidades vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao Ministério Público .
Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de
1993, visto que os preços praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de habilitação, além de não
atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item 9.10.11, A) do instrumento convocatório.

23/08/2021 - 09:35:39 Sistema Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada

23/08/2021 - 09:36:01 Sistema O julgamento da intenção de recurso foi revertido para o item 0131.

23/08/2021 - 09:36:01 Sistema Intenção: Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME (AR ELETRICA
ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-08, pelo fato de essa não ter anexado junto à
habilitação o documento a que faz referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro
cadastral junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da emissão do
certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos, após análise da comissão, pela
inabilitação dessa licitante em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da
isonomia, visto que em procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE 9/2021-017 PMI, cujo o objeto
na oportunidade era aquisição de EPI`S (equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da
secretaria municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e... (CONTINUA)

23/08/2021 - 09:36:01 Sistema (CONT. 1) demais unidades vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao Ministério Público .
Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de
1993, visto que os preços praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de habilitação, além de não
atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item 9.10.11, A) do instrumento convocatório.

23/08/2021 - 09:36:01 Sistema Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada

23/08/2021 - 09:36:06 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0131.

23/08/2021 - 09:36:06 Sistema Intenção: Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME (AR ELETRICA
ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-08, pelo fato de essa não ter anexado junto à
habilitação o documento a que faz referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro
cadastral junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da emissão do
certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos, após análise da comissão, pela
inabilitação dessa licitante em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da
isonomia, visto que em procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE 9/2021-017 PMI, cujo o objeto
na oportunidade era aquisição de EPI`S (equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da
secretaria municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e... (CONTINUA)

23/08/2021 - 09:36:06 Sistema (CONT. 1) demais unidades vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao Ministério Público .
Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de
1993, visto que os preços praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de habilitação, além de não
atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item 9.10.11, A) do instrumento convocatório.

23/08/2021 - 09:36:06 Sistema Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada
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23/08/2021 - 09:36:19 Sistema O julgamento da intenção de recurso foi revertido para o item 0132.

23/08/2021 - 09:36:19 Sistema Intenção: Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME (AR ELETRICA
ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-08, pelo fato de essa não ter anexado junto à
habilitação o documento a que faz referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro
cadastral junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da emissão do
certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos, após análise da comissão, pela
inabilitação dessa licitante em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da
isonomia, visto que em procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE 9/2021-017 PMI, cujo o objeto
na oportunidade era aquisição de EPI`S (equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da
secretaria municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e... (CONTINUA)

23/08/2021 - 09:36:19 Sistema (CONT. 1) demais unidades vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao Ministério Público .
Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de
1993, visto que os preços praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de habilitação, além de não
atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item 9.10.11, A) do instrumento convocatório.

23/08/2021 - 09:36:19 Sistema Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada

23/08/2021 - 09:36:26 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0132.

23/08/2021 - 09:36:26 Sistema Intenção: Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME (AR ELETRICA
ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-08, pelo fato de essa não ter anexado junto à
habilitação o documento a que faz referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro
cadastral junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da emissão do
certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos, após análise da comissão, pela
inabilitação dessa licitante em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da
isonomia, visto que em procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE 9/2021-017 PMI, cujo o objeto
na oportunidade era aquisição de EPI`S (equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da
secretaria municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e... (CONTINUA)

23/08/2021 - 09:36:26 Sistema (CONT. 1) demais unidades vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao Ministério Público .
Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de
1993, visto que os preços praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de habilitação, além de não
atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item 9.10.11, A) do instrumento convocatório.

23/08/2021 - 09:36:26 Sistema Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada

23/08/2021 - 09:36:37 Sistema O julgamento da intenção de recurso foi revertido para o item 0133.

23/08/2021 - 09:36:37 Sistema Intenção: Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME (AR ELETRICA
ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-08, pelo fato de essa não ter anexado junto à
habilitação o documento a que faz referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro
cadastral junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da emissão do
certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos, após análise da comissão, pela
inabilitação dessa licitante em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da
isonomia, visto que em procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE 9/2021-017 PMI, cujo o objeto
na oportunidade era aquisição de EPI`S (equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da
secretaria municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e... (CONTINUA)

23/08/2021 - 09:36:37 Sistema (CONT. 1) demais unidades vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao Ministério Público .
Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de
1993, visto que os preços praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de habilitação, além de não
atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item 9.10.11, A) do instrumento convocatório.

23/08/2021 - 09:36:37 Sistema Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada

23/08/2021 - 09:36:43 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0133.

23/08/2021 - 09:36:43 Sistema Intenção: Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME (AR ELETRICA
ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-08, pelo fato de essa não ter anexado junto à
habilitação o documento a que faz referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro
cadastral junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da emissão do
certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos, após análise da comissão, pela
inabilitação dessa licitante em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da
isonomia, visto que em procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE 9/2021-017 PMI, cujo o objeto
na oportunidade era aquisição de EPI`S (equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da
secretaria municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e... (CONTINUA)

23/08/2021 - 09:36:43 Sistema (CONT. 1) demais unidades vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao Ministério Público .
Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de
1993, visto que os preços praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de habilitação, além de não
atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item 9.10.11, A) do instrumento convocatório.

23/08/2021 - 09:36:43 Sistema Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada

23/08/2021 - 09:36:54 Sistema O julgamento da intenção de recurso foi revertido para o item 0134.

23/08/2021 - 09:36:54 Sistema Intenção: Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME (AR ELETRICA
ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-08, pelo fato de essa não ter anexado junto à
habilitação o documento a que faz referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro
cadastral junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da emissão do
certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos, após análise da comissão, pela
inabilitação dessa licitante em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da
isonomia, visto que em procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE 9/2021-017 PMI, cujo o objeto
na oportunidade era aquisição de EPI`S (equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da
secretaria municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e... (CONTINUA)

23/08/2021 - 09:36:54 Sistema (CONT. 1) demais unidades vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao Ministério Público .
Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de
1993, visto que os preços praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de habilitação, além de não
atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item 9.10.11, A) do instrumento convocatório.
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23/08/2021 - 09:36:54 Sistema Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada

23/08/2021 - 09:37:03 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0134.

23/08/2021 - 09:37:03 Sistema Intenção: Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME (AR ELETRICA
ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-08, pelo fato de essa não ter anexado junto à
habilitação o documento a que faz referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro
cadastral junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da emissão do
certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos, após análise da comissão, pela
inabilitação dessa licitante em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da
isonomia, visto que em procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE 9/2021-017 PMI, cujo o objeto
na oportunidade era aquisição de EPI`S (equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da
secretaria municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e... (CONTINUA)

23/08/2021 - 09:37:03 Sistema (CONT. 1) demais unidades vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao Ministério Público .
Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de
1993, visto que os preços praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de habilitação, além de não
atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item 9.10.11, A) do instrumento convocatório.

23/08/2021 - 09:37:03 Sistema Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada

23/08/2021 - 09:37:35 Sistema O julgamento da intenção de recurso foi revertido para o item 0135.

23/08/2021 - 09:37:35 Sistema Intenção: Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME (AR ELETRICA
ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-08, pelo fato de essa não ter anexado junto à
habilitação o documento a que faz referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro
cadastral junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da emissão do
certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos, após análise da comissão, pela
inabilitação dessa licitante em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da
isonomia, visto que em procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE 9/2021-017 PMI, cujo o objeto
na oportunidade era aquisição de EPI`S (equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da
secretaria municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e... (CONTINUA)

23/08/2021 - 09:37:35 Sistema (CONT. 1) demais unidades vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao Ministério Público .
Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de
1993, visto que os preços praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de habilitação, além de não
atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item 9.10.11, A) do instrumento convocatório.

23/08/2021 - 09:37:35 Sistema Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada

23/08/2021 - 09:37:41 Sistema O julgamento da intenção de recurso foi revertido para o item 0135.

23/08/2021 - 09:37:41 Sistema Intenção: Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME (AR ELETRICA
ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-08, pelo fato de essa não ter anexado junto à
habilitação o documento a que faz referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro
cadastral junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da emissão do
certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos, após análise da comissão, pela
inabilitação dessa licitante em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da
isonomia, visto que em procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE 9/2021-017 PMI, cujo o objeto
na oportunidade era aquisição de EPI`S (equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da
secretaria municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e... (CONTINUA)

23/08/2021 - 09:37:41 Sistema (CONT. 1) demais unidades vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao Ministério Público .
Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de
1993, visto que os preços praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de habilitação, além de não
atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item 9.10.11, A) do instrumento convocatório.

23/08/2021 - 09:37:41 Sistema Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada

23/08/2021 - 09:37:47 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0135.

23/08/2021 - 09:37:47 Sistema Intenção: Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME (AR ELETRICA
ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-08, pelo fato de essa não ter anexado junto à
habilitação o documento a que faz referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro
cadastral junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da emissão do
certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos, após análise da comissão, pela
inabilitação dessa licitante em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da
isonomia, visto que em procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE 9/2021-017 PMI, cujo o objeto
na oportunidade era aquisição de EPI`S (equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da
secretaria municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e... (CONTINUA)

23/08/2021 - 09:37:47 Sistema (CONT. 1) demais unidades vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao Ministério Público .
Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de
1993, visto que os preços praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de habilitação, além de não
atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item 9.10.11, A) do instrumento convocatório.

23/08/2021 - 09:37:47 Sistema Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada

23/08/2021 - 09:37:53 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0135.

23/08/2021 - 09:37:53 Sistema Intenção: Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME (AR ELETRICA
ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-08, pelo fato de essa não ter anexado junto à
habilitação o documento a que faz referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro
cadastral junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da emissão do
certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos, após análise da comissão, pela
inabilitação dessa licitante em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da
isonomia, visto que em procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE 9/2021-017 PMI, cujo o objeto
na oportunidade era aquisição de EPI`S (equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da
secretaria municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e... (CONTINUA)
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23/08/2021 - 09:37:53 Sistema (CONT. 1) demais unidades vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao Ministério Público .
Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de
1993, visto que os preços praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de habilitação, além de não
atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item 9.10.11, A) do instrumento convocatório.

23/08/2021 - 09:37:53 Sistema Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada

23/08/2021 - 09:38:14 Sistema O julgamento da intenção de recurso foi revertido para o item 0136.

23/08/2021 - 09:38:14 Sistema Intenção: Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME (AR ELETRICA
ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-08, pelo fato de essa não ter anexado junto à
habilitação o documento a que faz referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro
cadastral junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da emissão do
certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos, após análise da comissão, pela
inabilitação dessa licitante em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da
isonomia, visto que em procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE 9/2021-017 PMI, cujo o objeto
na oportunidade era aquisição de EPI`S (equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da
secretaria municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e... (CONTINUA)

23/08/2021 - 09:38:14 Sistema (CONT. 1) demais unidades vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao Ministério Público .
Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de
1993, visto que os preços praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de habilitação, além de não
atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item 9.10.11, A) do instrumento convocatório.

23/08/2021 - 09:38:14 Sistema Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada

23/08/2021 - 09:38:20 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0136.

23/08/2021 - 09:38:20 Sistema Intenção: Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME (AR ELETRICA
ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-08, pelo fato de essa não ter anexado junto à
habilitação o documento a que faz referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro
cadastral junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da emissão do
certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos, após análise da comissão, pela
inabilitação dessa licitante em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da
isonomia, visto que em procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE 9/2021-017 PMI, cujo o objeto
na oportunidade era aquisição de EPI`S (equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da
secretaria municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e... (CONTINUA)

23/08/2021 - 09:38:20 Sistema (CONT. 1) demais unidades vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao Ministério Público .
Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de
1993, visto que os preços praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de habilitação, além de não
atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item 9.10.11, A) do instrumento convocatório.

23/08/2021 - 09:38:20 Sistema Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada

23/08/2021 - 09:38:32 Sistema O julgamento da intenção de recurso foi revertido para o item 0137.

23/08/2021 - 09:38:32 Sistema Intenção: Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME (AR ELETRICA
ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-08, pelo fato de essa não ter anexado junto à
habilitação o documento a que faz referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro
cadastral junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da emissão do
certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos, após análise da comissão, pela
inabilitação dessa licitante em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da
isonomia, visto que em procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE 9/2021-017 PMI, cujo o objeto
na oportunidade era aquisição de EPI`S (equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da
secretaria municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e... (CONTINUA)

23/08/2021 - 09:38:32 Sistema (CONT. 1) demais unidades vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao Ministério Público .
Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de
1993, visto que os preços praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de habilitação, além de não
atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item 9.10.11, A) do instrumento convocatório.

23/08/2021 - 09:38:32 Sistema Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada

23/08/2021 - 09:38:38 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0137.

23/08/2021 - 09:38:38 Sistema Intenção: Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME (AR ELETRICA
ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-08, pelo fato de essa não ter anexado junto à
habilitação o documento a que faz referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro
cadastral junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da emissão do
certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos, após análise da comissão, pela
inabilitação dessa licitante em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da
isonomia, visto que em procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE 9/2021-017 PMI, cujo o objeto
na oportunidade era aquisição de EPI`S (equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da
secretaria municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e... (CONTINUA)

23/08/2021 - 09:38:38 Sistema (CONT. 1) demais unidades vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao Ministério Público .
Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de
1993, visto que os preços praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de habilitação, além de não
atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item 9.10.11, A) do instrumento convocatório.

23/08/2021 - 09:38:38 Sistema Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada

23/08/2021 - 09:38:53 Sistema O julgamento da intenção de recurso foi revertido para o item 0138.
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23/08/2021 - 09:38:53 Sistema Intenção: Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME (AR ELETRICA
ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-08, pelo fato de essa não ter anexado junto à
habilitação o documento a que faz referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro
cadastral junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da emissão do
certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos, após análise da comissão, pela
inabilitação dessa licitante em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da
isonomia, visto que em procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE 9/2021-017 PMI, cujo o objeto
na oportunidade era aquisição de EPI`S (equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da
secretaria municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e... (CONTINUA)

23/08/2021 - 09:38:53 Sistema (CONT. 1) demais unidades vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao Ministério Público .
Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de
1993, visto que os preços praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de habilitação, além de não
atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item 9.10.11, A) do instrumento convocatório.

23/08/2021 - 09:38:53 Sistema Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada

23/08/2021 - 09:38:59 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0138.

23/08/2021 - 09:38:59 Sistema Intenção: Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME (AR ELETRICA
ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-08, pelo fato de essa não ter anexado junto à
habilitação o documento a que faz referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro
cadastral junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da emissão do
certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos, após análise da comissão, pela
inabilitação dessa licitante em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da
isonomia, visto que em procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE 9/2021-017 PMI, cujo o objeto
na oportunidade era aquisição de EPI`S (equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da
secretaria municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e... (CONTINUA)

23/08/2021 - 09:38:59 Sistema (CONT. 1) demais unidades vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao Ministério Público .
Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de
1993, visto que os preços praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de habilitação, além de não
atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item 9.10.11, A) do instrumento convocatório.

23/08/2021 - 09:38:59 Sistema Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada

23/08/2021 - 09:39:11 Sistema O julgamento da intenção de recurso foi revertido para o item 0139.

23/08/2021 - 09:39:11 Sistema Intenção: Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME (AR ELETRICA
ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-08, pelo fato de essa não ter anexado junto à
habilitação o documento a que faz referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro
cadastral junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da emissão do
certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos, após análise da comissão, pela
inabilitação dessa licitante em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da
isonomia, visto que em procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE 9/2021-017 PMI, cujo o objeto
na oportunidade era aquisição de EPI`S (equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da
secretaria municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e... (CONTINUA)

23/08/2021 - 09:39:11 Sistema (CONT. 1) demais unidades vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao Ministério Público .
Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de
1993, visto que os preços praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de habilitação, além de não
atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item 9.10.11, A) do instrumento convocatório.

23/08/2021 - 09:39:11 Sistema Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada

23/08/2021 - 09:39:17 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0139.

23/08/2021 - 09:39:17 Sistema Intenção: Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME (AR ELETRICA
ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-08, pelo fato de essa não ter anexado junto à
habilitação o documento a que faz referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro
cadastral junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da emissão do
certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos, após análise da comissão, pela
inabilitação dessa licitante em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da
isonomia, visto que em procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE 9/2021-017 PMI, cujo o objeto
na oportunidade era aquisição de EPI`S (equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da
secretaria municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e... (CONTINUA)

23/08/2021 - 09:39:17 Sistema (CONT. 1) demais unidades vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao Ministério Público .
Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de
1993, visto que os preços praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de habilitação, além de não
atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item 9.10.11, A) do instrumento convocatório.

23/08/2021 - 09:39:17 Sistema Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada

23/08/2021 - 09:39:30 Sistema O julgamento da intenção de recurso foi revertido para o item 0140.

23/08/2021 - 09:39:30 Sistema Intenção: Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME (AR ELETRICA
ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-08, pelo fato de essa não ter anexado junto à
habilitação o documento a que faz referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro
cadastral junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da emissão do
certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos, após análise da comissão, pela
inabilitação dessa licitante em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da
isonomia, visto que em procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE 9/2021-017 PMI, cujo o objeto
na oportunidade era aquisição de EPI`S (equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da
secretaria municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e... (CONTINUA)

23/08/2021 - 09:39:30 Sistema (CONT. 1) demais unidades vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao Ministério Público .
Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de
1993, visto que os preços praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de habilitação, além de não
atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item 9.10.11, A) do instrumento convocatório.

23/08/2021 - 09:39:30 Sistema Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada
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23/08/2021 - 09:39:35 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0140.

23/08/2021 - 09:39:35 Sistema Intenção: Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME (AR ELETRICA
ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-08, pelo fato de essa não ter anexado junto à
habilitação o documento a que faz referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro
cadastral junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da emissão do
certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos, após análise da comissão, pela
inabilitação dessa licitante em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da
isonomia, visto que em procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE 9/2021-017 PMI, cujo o objeto
na oportunidade era aquisição de EPI`S (equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da
secretaria municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e... (CONTINUA)

23/08/2021 - 09:39:35 Sistema (CONT. 1) demais unidades vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao Ministério Público .
Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de
1993, visto que os preços praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de habilitação, além de não
atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item 9.10.11, A) do instrumento convocatório.

23/08/2021 - 09:39:35 Sistema Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada

23/08/2021 - 09:41:34 Sistema O julgamento da intenção de recurso foi revertido para o item 0141.

23/08/2021 - 09:41:34 Sistema Intenção: Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME (AR ELETRICA
ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-08, pelo fato de essa não ter anexado junto à
habilitação o documento a que faz referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro
cadastral junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da emissão do
certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos, após análise da comissão, pela
inabilitação dessa licitante em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da
isonomia, visto que em procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE 9/2021-017 PMI, cujo o objeto
na oportunidade era aquisição de EPI`S (equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da
secretaria municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e... (CONTINUA)

23/08/2021 - 09:41:34 Sistema (CONT. 1) demais unidades vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao Ministério Público .
Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de
1993, visto que os preços praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de habilitação, além de não
atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item 9.10.11, A) do instrumento convocatório.

23/08/2021 - 09:41:34 Sistema Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada

23/08/2021 - 09:41:40 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0141.

23/08/2021 - 09:41:40 Sistema Intenção: Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME (AR ELETRICA
ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-08, pelo fato de essa não ter anexado junto à
habilitação o documento a que faz referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro
cadastral junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da emissão do
certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos, após análise da comissão, pela
inabilitação dessa licitante em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da
isonomia, visto que em procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE 9/2021-017 PMI, cujo o objeto
na oportunidade era aquisição de EPI`S (equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da
secretaria municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e... (CONTINUA)

23/08/2021 - 09:41:40 Sistema (CONT. 1) demais unidades vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao Ministério Público .
Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de
1993, visto que os preços praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de habilitação, além de não
atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item 9.10.11, A) do instrumento convocatório.

23/08/2021 - 09:41:40 Sistema Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada

23/08/2021 - 09:41:50 Sistema O julgamento da intenção de recurso foi revertido para o item 0142.

23/08/2021 - 09:41:50 Sistema Intenção: Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME (AR ELETRICA
ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-08, pelo fato de essa não ter anexado junto à
habilitação o documento a que faz referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro
cadastral junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da emissão do
certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos, após análise da comissão, pela
inabilitação dessa licitante em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da
isonomia, visto que em procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE 9/2021-017 PMI, cujo o objeto
na oportunidade era aquisição de EPI`S (equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da
secretaria municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e... (CONTINUA)

23/08/2021 - 09:41:50 Sistema (CONT. 1) demais unidades vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao Ministério Público .
Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de
1993, visto que os preços praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de habilitação, além de não
atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item 9.10.11, A) do instrumento convocatório.

23/08/2021 - 09:41:50 Sistema Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada

23/08/2021 - 09:42:43 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0142.

23/08/2021 - 09:42:43 Sistema Intenção: Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME (AR ELETRICA
ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-08, pelo fato de essa não ter anexado junto à
habilitação o documento a que faz referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro
cadastral junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da emissão do
certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos, após análise da comissão, pela
inabilitação dessa licitante em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da
isonomia, visto que em procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE 9/2021-017 PMI, cujo o objeto
na oportunidade era aquisição de EPI`S (equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da
secretaria municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e... (CONTINUA)

23/08/2021 - 09:42:43 Sistema (CONT. 1) demais unidades vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao Ministério Público .
Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de
1993, visto que os preços praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de habilitação, além de não
atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item 9.10.11, A) do instrumento convocatório.
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23/08/2021 - 09:42:43 Sistema Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada

23/08/2021 - 09:42:57 Sistema O julgamento da intenção de recurso foi revertido para o item 0143.

23/08/2021 - 09:42:57 Sistema Intenção: Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME (AR ELETRICA
ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-08, pelo fato de essa não ter anexado junto à
habilitação o documento a que faz referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro
cadastral junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da emissão do
certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos, após análise da comissão, pela
inabilitação dessa licitante em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da
isonomia, visto que em procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE 9/2021-017 PMI, cujo o objeto
na oportunidade era aquisição de EPI`S (equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da
secretaria municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e... (CONTINUA)

23/08/2021 - 09:42:57 Sistema (CONT. 1) demais unidades vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao Ministério Público .
Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de
1993, visto que os preços praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de habilitação, além de não
atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item 9.10.11, A) do instrumento convocatório.

23/08/2021 - 09:42:57 Sistema Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada

23/08/2021 - 09:43:06 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0143.

23/08/2021 - 09:43:06 Sistema Intenção: Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME (AR ELETRICA
ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-08, pelo fato de essa não ter anexado junto à
habilitação o documento a que faz referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro
cadastral junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da emissão do
certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos, após análise da comissão, pela
inabilitação dessa licitante em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da
isonomia, visto que em procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE 9/2021-017 PMI, cujo o objeto
na oportunidade era aquisição de EPI`S (equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da
secretaria municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e... (CONTINUA)

23/08/2021 - 09:43:06 Sistema (CONT. 1) demais unidades vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao Ministério Público .
Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de
1993, visto que os preços praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de habilitação, além de não
atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item 9.10.11, A) do instrumento convocatório.

23/08/2021 - 09:43:06 Sistema Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada

23/08/2021 - 09:43:17 Sistema O julgamento da intenção de recurso foi revertido para o item 0144.

23/08/2021 - 09:43:17 Sistema Intenção: Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME (AR ELETRICA
ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-08, pelo fato de essa não ter anexado junto à
habilitação o documento a que faz referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro
cadastral junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da emissão do
certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos, após análise da comissão, pela
inabilitação dessa licitante em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da
isonomia, visto que em procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE 9/2021-017 PMI, cujo o objeto
na oportunidade era aquisição de EPI`S (equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da
secretaria municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e... (CONTINUA)

23/08/2021 - 09:43:17 Sistema (CONT. 1) demais unidades vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao Ministério Público .
Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de
1993, visto que os preços praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de habilitação, além de não
atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item 9.10.11, A) do instrumento convocatório.

23/08/2021 - 09:43:17 Sistema Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada

23/08/2021 - 09:43:24 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0144.

23/08/2021 - 09:43:24 Sistema Intenção: Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME (AR ELETRICA
ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-08, pelo fato de essa não ter anexado junto à
habilitação o documento a que faz referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro
cadastral junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da emissão do
certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos, após análise da comissão, pela
inabilitação dessa licitante em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da
isonomia, visto que em procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE 9/2021-017 PMI, cujo o objeto
na oportunidade era aquisição de EPI`S (equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da
secretaria municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e... (CONTINUA)

23/08/2021 - 09:43:24 Sistema (CONT. 1) demais unidades vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao Ministério Público .
Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de
1993, visto que os preços praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de habilitação, além de não
atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item 9.10.11, A) do instrumento convocatório.

23/08/2021 - 09:43:24 Sistema Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada

23/08/2021 - 09:43:35 Sistema O julgamento da intenção de recurso foi revertido para o item 0145.

23/08/2021 - 09:43:35 Sistema Intenção: Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME (AR ELETRICA
ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-08, pelo fato de essa não ter anexado junto à
habilitação o documento a que faz referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro
cadastral junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da emissão do
certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos, após análise da comissão, pela
inabilitação dessa licitante em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da
isonomia, visto que em procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE 9/2021-017 PMI, cujo o objeto
na oportunidade era aquisição de EPI`S (equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da
secretaria municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e... (CONTINUA)
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23/08/2021 - 09:43:35 Sistema (CONT. 1) demais unidades vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao Ministério Público .
Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de
1993, visto que os preços praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de habilitação, além de não
atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item 9.10.11, A) do instrumento convocatório.

23/08/2021 - 09:43:35 Sistema Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada

23/08/2021 - 09:43:40 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0145.

23/08/2021 - 09:43:40 Sistema Intenção: Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME (AR ELETRICA
ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-08, pelo fato de essa não ter anexado junto à
habilitação o documento a que faz referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro
cadastral junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da emissão do
certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos, após análise da comissão, pela
inabilitação dessa licitante em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da
isonomia, visto que em procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE 9/2021-017 PMI, cujo o objeto
na oportunidade era aquisição de EPI`S (equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da
secretaria municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e... (CONTINUA)

23/08/2021 - 09:43:40 Sistema (CONT. 1) demais unidades vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao Ministério Público .
Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de
1993, visto que os preços praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de habilitação, além de não
atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item 9.10.11, A) do instrumento convocatório.

23/08/2021 - 09:43:40 Sistema Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada

23/08/2021 - 09:43:50 Sistema O julgamento da intenção de recurso foi revertido para o item 0146.

23/08/2021 - 09:43:50 Sistema Intenção: Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME (AR ELETRICA
ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-08, pelo fato de essa não ter anexado junto à
habilitação o documento a que faz referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro
cadastral junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da emissão do
certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos, após análise da comissão, pela
inabilitação dessa licitante em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da
isonomia, visto que em procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE 9/2021-017 PMI, cujo o objeto
na oportunidade era aquisição de EPI`S (equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da
secretaria municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e... (CONTINUA)

23/08/2021 - 09:43:50 Sistema (CONT. 1) demais unidades vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao Ministério Público .
Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de
1993, visto que os preços praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de habilitação, além de não
atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item 9.10.11, A) do instrumento convocatório.

23/08/2021 - 09:43:50 Sistema Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada

23/08/2021 - 09:43:56 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0146.

23/08/2021 - 09:43:56 Sistema Intenção: Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME (AR ELETRICA
ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-08, pelo fato de essa não ter anexado junto à
habilitação o documento a que faz referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro
cadastral junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da emissão do
certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos, após análise da comissão, pela
inabilitação dessa licitante em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da
isonomia, visto que em procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE 9/2021-017 PMI, cujo o objeto
na oportunidade era aquisição de EPI`S (equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da
secretaria municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e... (CONTINUA)

23/08/2021 - 09:43:56 Sistema (CONT. 1) demais unidades vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao Ministério Público .
Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de
1993, visto que os preços praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de habilitação, além de não
atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item 9.10.11, A) do instrumento convocatório.

23/08/2021 - 09:43:56 Sistema Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada

23/08/2021 - 09:44:06 Sistema O julgamento da intenção de recurso foi revertido para o item 0147.

23/08/2021 - 09:44:06 Sistema Intenção: Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME (AR ELETRICA
ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-08, pelo fato de essa não ter anexado junto à
habilitação o documento a que faz referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro
cadastral junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da emissão do
certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos, após análise da comissão, pela
inabilitação dessa licitante em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da
isonomia, visto que em procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE 9/2021-017 PMI, cujo o objeto
na oportunidade era aquisição de EPI`S (equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da
secretaria municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e... (CONTINUA)

23/08/2021 - 09:44:06 Sistema (CONT. 1) demais unidades vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao Ministério Público .
Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de
1993, visto que os preços praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de habilitação, além de não
atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item 9.10.11, A) do instrumento convocatório.

23/08/2021 - 09:44:06 Sistema Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada

23/08/2021 - 09:44:13 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0147.
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23/08/2021 - 09:44:13 Sistema Intenção: Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME (AR ELETRICA
ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-08, pelo fato de essa não ter anexado junto à
habilitação o documento a que faz referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro
cadastral junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da emissão do
certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos, após análise da comissão, pela
inabilitação dessa licitante em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da
isonomia, visto que em procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE 9/2021-017 PMI, cujo o objeto
na oportunidade era aquisição de EPI`S (equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da
secretaria municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e... (CONTINUA)

23/08/2021 - 09:44:13 Sistema (CONT. 1) demais unidades vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao Ministério Público .
Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de
1993, visto que os preços praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de habilitação, além de não
atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item 9.10.11, A) do instrumento convocatório.

23/08/2021 - 09:44:13 Sistema Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada

23/08/2021 - 09:44:22 Sistema O julgamento da intenção de recurso foi revertido para o item 0148.

23/08/2021 - 09:44:22 Sistema Intenção: Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME (AR ELETRICA
ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-08, pelo fato de essa não ter anexado junto à
habilitação o documento a que faz referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro
cadastral junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da emissão do
certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos, após análise da comissão, pela
inabilitação dessa licitante em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da
isonomia, visto que em procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE 9/2021-017 PMI, cujo o objeto
na oportunidade era aquisição de EPI`S (equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da
secretaria municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e... (CONTINUA)

23/08/2021 - 09:44:22 Sistema (CONT. 1) demais unidades vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao Ministério Público .
Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de
1993, visto que os preços praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de habilitação, além de não
atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item 9.10.11, A) do instrumento convocatório.

23/08/2021 - 09:44:22 Sistema Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada

23/08/2021 - 09:44:30 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0148.

23/08/2021 - 09:44:30 Sistema Intenção: Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME (AR ELETRICA
ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-08, pelo fato de essa não ter anexado junto à
habilitação o documento a que faz referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro
cadastral junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da emissão do
certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos, após análise da comissão, pela
inabilitação dessa licitante em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da
isonomia, visto que em procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE 9/2021-017 PMI, cujo o objeto
na oportunidade era aquisição de EPI`S (equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da
secretaria municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e... (CONTINUA)

23/08/2021 - 09:44:30 Sistema (CONT. 1) demais unidades vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao Ministério Público .
Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de
1993, visto que os preços praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de habilitação, além de não
atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item 9.10.11, A) do instrumento convocatório.

23/08/2021 - 09:44:30 Sistema Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada

23/08/2021 - 09:44:41 Sistema O julgamento da intenção de recurso foi revertido para o item 0149.

23/08/2021 - 09:44:41 Sistema Intenção: Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME (AR ELETRICA
ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-08, pelo fato de essa não ter anexado junto à
habilitação o documento a que faz referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro
cadastral junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da emissão do
certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos, após análise da comissão, pela
inabilitação dessa licitante em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da
isonomia, visto que em procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE 9/2021-017 PMI, cujo o objeto
na oportunidade era aquisição de EPI`S (equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da
secretaria municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e... (CONTINUA)

23/08/2021 - 09:44:41 Sistema (CONT. 1) demais unidades vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao Ministério Público .
Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de
1993, visto que os preços praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de habilitação, além de não
atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item 9.10.11, A) do instrumento convocatório.

23/08/2021 - 09:44:41 Sistema Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada

23/08/2021 - 09:44:48 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0149.

23/08/2021 - 09:44:48 Sistema Intenção: Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME (AR ELETRICA
ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-08, pelo fato de essa não ter anexado junto à
habilitação o documento a que faz referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro
cadastral junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da emissão do
certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos, após análise da comissão, pela
inabilitação dessa licitante em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da
isonomia, visto que em procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE 9/2021-017 PMI, cujo o objeto
na oportunidade era aquisição de EPI`S (equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da
secretaria municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e... (CONTINUA)

23/08/2021 - 09:44:48 Sistema (CONT. 1) demais unidades vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao Ministério Público .
Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de
1993, visto que os preços praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de habilitação, além de não
atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item 9.10.11, A) do instrumento convocatório.

23/08/2021 - 09:44:48 Sistema Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada
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23/08/2021 - 09:44:59 Sistema O julgamento da intenção de recurso foi revertido para o item 0150.

23/08/2021 - 09:44:59 Sistema Intenção: Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME (AR ELETRICA
ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-08, pelo fato de essa não ter anexado junto à
habilitação o documento a que faz referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro
cadastral junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da emissão do
certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos, após análise da comissão, pela
inabilitação dessa licitante em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da
isonomia, visto que em procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE 9/2021-017 PMI, cujo o objeto
na oportunidade era aquisição de EPI`S (equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da
secretaria municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e... (CONTINUA)

23/08/2021 - 09:44:59 Sistema (CONT. 1) demais unidades vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao Ministério Público .
Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de
1993, visto que os preços praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de habilitação, além de não
atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item 9.10.11, A) do instrumento convocatório.

23/08/2021 - 09:44:59 Sistema Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada

23/08/2021 - 09:45:05 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0150.

23/08/2021 - 09:45:05 Sistema Intenção: Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME (AR ELETRICA
ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-08, pelo fato de essa não ter anexado junto à
habilitação o documento a que faz referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro
cadastral junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da emissão do
certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos, após análise da comissão, pela
inabilitação dessa licitante em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da
isonomia, visto que em procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE 9/2021-017 PMI, cujo o objeto
na oportunidade era aquisição de EPI`S (equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da
secretaria municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e... (CONTINUA)

23/08/2021 - 09:45:05 Sistema (CONT. 1) demais unidades vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao Ministério Público .
Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de
1993, visto que os preços praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de habilitação, além de não
atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item 9.10.11, A) do instrumento convocatório.

23/08/2021 - 09:45:05 Sistema Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada

23/08/2021 - 09:45:17 Sistema O julgamento da intenção de recurso foi revertido para o item 0151.

23/08/2021 - 09:45:17 Sistema Intenção: Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME (AR ELETRICA
ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-08, pelo fato de essa não ter anexado junto à
habilitação o documento a que faz referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro
cadastral junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da emissão do
certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos, após análise da comissão, pela
inabilitação dessa licitante em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da
isonomia, visto que em procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE 9/2021-017 PMI, cujo o objeto
na oportunidade era aquisição de EPI`S (equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da
secretaria municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e... (CONTINUA)

23/08/2021 - 09:45:17 Sistema (CONT. 1) demais unidades vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao Ministério Público .
Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de
1993, visto que os preços praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de habilitação, além de não
atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item 9.10.11, A) do instrumento convocatório.

23/08/2021 - 09:45:17 Sistema Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada

23/08/2021 - 09:45:22 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0151.

23/08/2021 - 09:45:22 Sistema Intenção: Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME (AR ELETRICA
ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-08, pelo fato de essa não ter anexado junto à
habilitação o documento a que faz referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro
cadastral junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da emissão do
certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos, após análise da comissão, pela
inabilitação dessa licitante em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da
isonomia, visto que em procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE 9/2021-017 PMI, cujo o objeto
na oportunidade era aquisição de EPI`S (equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da
secretaria municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e... (CONTINUA)

23/08/2021 - 09:45:22 Sistema (CONT. 1) demais unidades vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao Ministério Público .
Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de
1993, visto que os preços praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de habilitação, além de não
atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item 9.10.11, A) do instrumento convocatório.

23/08/2021 - 09:45:22 Sistema Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada

23/08/2021 - 09:45:31 Sistema O julgamento da intenção de recurso foi revertido para o item 0152.

23/08/2021 - 09:45:31 Sistema Intenção: Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME (AR ELETRICA
ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-08, pelo fato de essa não ter anexado junto à
habilitação o documento a que faz referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro
cadastral junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da emissão do
certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos, após análise da comissão, pela
inabilitação dessa licitante em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da
isonomia, visto que em procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE 9/2021-017 PMI, cujo o objeto
na oportunidade era aquisição de EPI`S (equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da
secretaria municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e... (CONTINUA)

23/08/2021 - 09:45:31 Sistema (CONT. 1) demais unidades vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao Ministério Público .
Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de
1993, visto que os preços praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de habilitação, além de não
atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item 9.10.11, A) do instrumento convocatório.
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23/08/2021 - 09:45:31 Sistema Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada

23/08/2021 - 09:45:38 Sistema O julgamento da intenção de recurso foi revertido para o item 0152.

23/08/2021 - 09:45:38 Sistema Intenção: Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME (AR ELETRICA
ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-08, pelo fato de essa não ter anexado junto à
habilitação o documento a que faz referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro
cadastral junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da emissão do
certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos, após análise da comissão, pela
inabilitação dessa licitante em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da
isonomia, visto que em procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE 9/2021-017 PMI, cujo o objeto
na oportunidade era aquisição de EPI`S (equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da
secretaria municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e... (CONTINUA)

23/08/2021 - 09:45:38 Sistema (CONT. 1) demais unidades vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao Ministério Público .
Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de
1993, visto que os preços praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de habilitação, além de não
atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item 9.10.11, A) do instrumento convocatório.

23/08/2021 - 09:45:38 Sistema Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada

23/08/2021 - 09:45:43 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0152.

23/08/2021 - 09:45:43 Sistema Intenção: Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME (AR ELETRICA
ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-08, pelo fato de essa não ter anexado junto à
habilitação o documento a que faz referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro
cadastral junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da emissão do
certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos, após análise da comissão, pela
inabilitação dessa licitante em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da
isonomia, visto que em procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE 9/2021-017 PMI, cujo o objeto
na oportunidade era aquisição de EPI`S (equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da
secretaria municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e... (CONTINUA)

23/08/2021 - 09:45:43 Sistema (CONT. 1) demais unidades vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao Ministério Público .
Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de
1993, visto que os preços praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de habilitação, além de não
atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item 9.10.11, A) do instrumento convocatório.

23/08/2021 - 09:45:43 Sistema Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada

23/08/2021 - 09:45:50 Sistema O julgamento da intenção de recurso foi revertido para o item 0152.

23/08/2021 - 09:45:50 Sistema Intenção: Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME (AR ELETRICA
ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-08, pelo fato de essa não ter anexado junto à
habilitação o documento a que faz referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro
cadastral junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da emissão do
certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos, após análise da comissão, pela
inabilitação dessa licitante em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da
isonomia, visto que em procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE 9/2021-017 PMI, cujo o objeto
na oportunidade era aquisição de EPI`S (equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da
secretaria municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e... (CONTINUA)

23/08/2021 - 09:45:50 Sistema (CONT. 1) demais unidades vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao Ministério Público .
Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de
1993, visto que os preços praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de habilitação, além de não
atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item 9.10.11, A) do instrumento convocatório.

23/08/2021 - 09:45:50 Sistema Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada

23/08/2021 - 09:45:56 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0152.

23/08/2021 - 09:45:56 Sistema Intenção: Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME (AR ELETRICA
ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-08, pelo fato de essa não ter anexado junto à
habilitação o documento a que faz referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro
cadastral junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da emissão do
certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos, após análise da comissão, pela
inabilitação dessa licitante em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da
isonomia, visto que em procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE 9/2021-017 PMI, cujo o objeto
na oportunidade era aquisição de EPI`S (equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da
secretaria municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e... (CONTINUA)

23/08/2021 - 09:45:56 Sistema (CONT. 1) demais unidades vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao Ministério Público .
Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de
1993, visto que os preços praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de habilitação, além de não
atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item 9.10.11, A) do instrumento convocatório.

23/08/2021 - 09:45:56 Sistema Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada

23/08/2021 - 09:46:06 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0152.

23/08/2021 - 09:46:06 Sistema Intenção: Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME (AR ELETRICA
ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-08, pelo fato de essa não ter anexado junto à
habilitação o documento a que faz referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro
cadastral junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da emissão do
certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos, após análise da comissão, pela
inabilitação dessa licitante em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da
isonomia, visto que em procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE 9/2021-017 PMI, cujo o objeto
na oportunidade era aquisição de EPI`S (equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da
secretaria municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e... (CONTINUA)
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23/08/2021 - 09:46:06 Sistema (CONT. 1) demais unidades vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao Ministério Público .
Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de
1993, visto que os preços praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de habilitação, além de não
atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item 9.10.11, A) do instrumento convocatório.

23/08/2021 - 09:46:06 Sistema Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada

23/08/2021 - 09:46:16 Sistema O julgamento da intenção de recurso foi revertido para o item 0153.

23/08/2021 - 09:46:16 Sistema Intenção: Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME (AR ELETRICA
ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-08, pelo fato de essa não ter anexado junto à
habilitação o documento a que faz referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro
cadastral junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da emissão do
certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos, após análise da comissão, pela
inabilitação dessa licitante em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da
isonomia, visto que em procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE 9/2021-017 PMI, cujo o objeto
na oportunidade era aquisição de EPI`S (equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da
secretaria municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e... (CONTINUA)

23/08/2021 - 09:46:16 Sistema (CONT. 1) demais unidades vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao Ministério Público .
Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de
1993, visto que os preços praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de habilitação, além de não
atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item 9.10.11, A) do instrumento convocatório.

23/08/2021 - 09:46:16 Sistema Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada

23/08/2021 - 09:46:21 Sistema O julgamento da intenção de recurso foi revertido para o item 0153.

23/08/2021 - 09:46:21 Sistema Intenção: Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME (AR ELETRICA
ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-08, pelo fato de essa não ter anexado junto à
habilitação o documento a que faz referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro
cadastral junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da emissão do
certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos, após análise da comissão, pela
inabilitação dessa licitante em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da
isonomia, visto que em procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE 9/2021-017 PMI, cujo o objeto
na oportunidade era aquisição de EPI`S (equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da
secretaria municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e... (CONTINUA)

23/08/2021 - 09:46:21 Sistema (CONT. 1) demais unidades vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao Ministério Público .
Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de
1993, visto que os preços praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de habilitação, além de não
atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item 9.10.11, A) do instrumento convocatório.

23/08/2021 - 09:46:21 Sistema Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada

23/08/2021 - 09:46:26 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0153.

23/08/2021 - 09:46:26 Sistema Intenção: Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME (AR ELETRICA
ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-08, pelo fato de essa não ter anexado junto à
habilitação o documento a que faz referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro
cadastral junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da emissão do
certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos, após análise da comissão, pela
inabilitação dessa licitante em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da
isonomia, visto que em procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE 9/2021-017 PMI, cujo o objeto
na oportunidade era aquisição de EPI`S (equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da
secretaria municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e... (CONTINUA)

23/08/2021 - 09:46:26 Sistema (CONT. 1) demais unidades vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao Ministério Público .
Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de
1993, visto que os preços praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de habilitação, além de não
atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item 9.10.11, A) do instrumento convocatório.

23/08/2021 - 09:46:26 Sistema Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada

23/08/2021 - 09:46:32 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0153.

23/08/2021 - 09:46:32 Sistema Intenção: Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME (AR ELETRICA
ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-08, pelo fato de essa não ter anexado junto à
habilitação o documento a que faz referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro
cadastral junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da emissão do
certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos, após análise da comissão, pela
inabilitação dessa licitante em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da
isonomia, visto que em procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE 9/2021-017 PMI, cujo o objeto
na oportunidade era aquisição de EPI`S (equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da
secretaria municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e... (CONTINUA)

23/08/2021 - 09:46:32 Sistema (CONT. 1) demais unidades vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao Ministério Público .
Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de
1993, visto que os preços praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de habilitação, além de não
atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item 9.10.11, A) do instrumento convocatório.

23/08/2021 - 09:46:32 Sistema Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada

23/08/2021 - 09:46:41 Sistema O julgamento da intenção de recurso foi revertido para o item 0154.
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23/08/2021 - 09:46:41 Sistema Intenção: Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME (AR ELETRICA
ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-08, pelo fato de essa não ter anexado junto à
habilitação o documento a que faz referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro
cadastral junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da emissão do
certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos, após análise da comissão, pela
inabilitação dessa licitante em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da
isonomia, visto que em procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE 9/2021-017 PMI, cujo o objeto
na oportunidade era aquisição de EPI`S (equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da
secretaria municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e... (CONTINUA)

23/08/2021 - 09:46:41 Sistema (CONT. 1) demais unidades vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao Ministério Público .
Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de
1993, visto que os preços praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de habilitação, além de não
atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item 9.10.11, A) do instrumento convocatório.

23/08/2021 - 09:46:41 Sistema Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada

23/08/2021 - 09:46:46 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0154.

23/08/2021 - 09:46:46 Sistema Intenção: Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME (AR ELETRICA
ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-08, pelo fato de essa não ter anexado junto à
habilitação o documento a que faz referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro
cadastral junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da emissão do
certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos, após análise da comissão, pela
inabilitação dessa licitante em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da
isonomia, visto que em procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE 9/2021-017 PMI, cujo o objeto
na oportunidade era aquisição de EPI`S (equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da
secretaria municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e... (CONTINUA)

23/08/2021 - 09:46:46 Sistema (CONT. 1) demais unidades vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao Ministério Público .
Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de
1993, visto que os preços praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de habilitação, além de não
atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item 9.10.11, A) do instrumento convocatório.

23/08/2021 - 09:46:46 Sistema Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada

23/08/2021 - 09:46:56 Sistema O julgamento da intenção de recurso foi revertido para o item 0155.

23/08/2021 - 09:46:56 Sistema Intenção: Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME (AR ELETRICA
ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-08, pelo fato de essa não ter anexado junto à
habilitação o documento a que faz referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro
cadastral junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da emissão do
certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos, após análise da comissão, pela
inabilitação dessa licitante em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da
isonomia, visto que em procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE 9/2021-017 PMI, cujo o objeto
na oportunidade era aquisição de EPI`S (equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da
secretaria municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e... (CONTINUA)

23/08/2021 - 09:46:56 Sistema (CONT. 1) demais unidades vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao Ministério Público .
Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de
1993, visto que os preços praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de habilitação, além de não
atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item 9.10.11, A) do instrumento convocatório.

23/08/2021 - 09:46:56 Sistema Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada

23/08/2021 - 09:47:00 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0155.

23/08/2021 - 09:47:00 Sistema Intenção: Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME (AR ELETRICA
ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-08, pelo fato de essa não ter anexado junto à
habilitação o documento a que faz referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro
cadastral junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da emissão do
certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos, após análise da comissão, pela
inabilitação dessa licitante em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da
isonomia, visto que em procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE 9/2021-017 PMI, cujo o objeto
na oportunidade era aquisição de EPI`S (equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da
secretaria municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e... (CONTINUA)

23/08/2021 - 09:47:00 Sistema (CONT. 1) demais unidades vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao Ministério Público .
Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de
1993, visto que os preços praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de habilitação, além de não
atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item 9.10.11, A) do instrumento convocatório.

23/08/2021 - 09:47:00 Sistema Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada

23/08/2021 - 09:47:10 Sistema O julgamento da intenção de recurso foi revertido para o item 0156.

23/08/2021 - 09:47:10 Sistema Intenção: Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME (AR ELETRICA
ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-08, pelo fato de essa não ter anexado junto à
habilitação o documento a que faz referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro
cadastral junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da emissão do
certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos, após análise da comissão, pela
inabilitação dessa licitante em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da
isonomia, visto que em procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE 9/2021-017 PMI, cujo o objeto
na oportunidade era aquisição de EPI`S (equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da
secretaria municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e... (CONTINUA)

23/08/2021 - 09:47:10 Sistema (CONT. 1) demais unidades vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao Ministério Público .
Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de
1993, visto que os preços praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de habilitação, além de não
atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item 9.10.11, A) do instrumento convocatório.

23/08/2021 - 09:47:10 Sistema Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada
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23/08/2021 - 09:47:15 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0156.

23/08/2021 - 09:47:15 Sistema Intenção: Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME (AR ELETRICA
ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-08, pelo fato de essa não ter anexado junto à
habilitação o documento a que faz referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro
cadastral junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da emissão do
certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos, após análise da comissão, pela
inabilitação dessa licitante em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da
isonomia, visto que em procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE 9/2021-017 PMI, cujo o objeto
na oportunidade era aquisição de EPI`S (equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da
secretaria municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e... (CONTINUA)

23/08/2021 - 09:47:15 Sistema (CONT. 1) demais unidades vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao Ministério Público .
Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de
1993, visto que os preços praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de habilitação, além de não
atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item 9.10.11, A) do instrumento convocatório.

23/08/2021 - 09:47:15 Sistema Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada

23/08/2021 - 09:47:25 Sistema O julgamento da intenção de recurso foi revertido para o item 0157.

23/08/2021 - 09:47:25 Sistema Intenção: Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME (AR ELETRICA
ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-08, pelo fato de essa não ter anexado junto à
habilitação o documento a que faz referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro
cadastral junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da emissão do
certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos, após análise da comissão, pela
inabilitação dessa licitante em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da
isonomia, visto que em procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE 9/2021-017 PMI, cujo o objeto
na oportunidade era aquisição de EPI`S (equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da
secretaria municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e... (CONTINUA)

23/08/2021 - 09:47:25 Sistema (CONT. 1) demais unidades vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao Ministério Público .
Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de
1993, visto que os preços praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de habilitação, além de não
atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item 9.10.11, A) do instrumento convocatório.

23/08/2021 - 09:47:25 Sistema Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada

23/08/2021 - 09:47:30 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0157.

23/08/2021 - 09:47:30 Sistema Intenção: Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME (AR ELETRICA
ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-08, pelo fato de essa não ter anexado junto à
habilitação o documento a que faz referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro
cadastral junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da emissão do
certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos, após análise da comissão, pela
inabilitação dessa licitante em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da
isonomia, visto que em procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE 9/2021-017 PMI, cujo o objeto
na oportunidade era aquisição de EPI`S (equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da
secretaria municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e... (CONTINUA)

23/08/2021 - 09:47:30 Sistema (CONT. 1) demais unidades vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao Ministério Público .
Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de
1993, visto que os preços praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de habilitação, além de não
atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item 9.10.11, A) do instrumento convocatório.

23/08/2021 - 09:47:30 Sistema Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada

23/08/2021 - 09:47:41 Sistema O julgamento da intenção de recurso foi revertido para o item 0158.

23/08/2021 - 09:47:41 Sistema Intenção: Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME (AR ELETRICA
ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-08, pelo fato de essa não ter anexado junto à
habilitação o documento a que faz referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro
cadastral junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da emissão do
certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos, após análise da comissão, pela
inabilitação dessa licitante em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da
isonomia, visto que em procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE 9/2021-017 PMI, cujo o objeto
na oportunidade era aquisição de EPI`S (equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da
secretaria municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e... (CONTINUA)

23/08/2021 - 09:47:41 Sistema (CONT. 1) demais unidades vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao Ministério Público .
Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de
1993, visto que os preços praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de habilitação, além de não
atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item 9.10.11, A) do instrumento convocatório.

23/08/2021 - 09:47:41 Sistema Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada

23/08/2021 - 09:47:46 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0158.

23/08/2021 - 09:47:46 Sistema Intenção: Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME (AR ELETRICA
ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-08, pelo fato de essa não ter anexado junto à
habilitação o documento a que faz referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro
cadastral junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da emissão do
certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos, após análise da comissão, pela
inabilitação dessa licitante em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da
isonomia, visto que em procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE 9/2021-017 PMI, cujo o objeto
na oportunidade era aquisição de EPI`S (equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da
secretaria municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e... (CONTINUA)

23/08/2021 - 09:47:46 Sistema (CONT. 1) demais unidades vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao Ministério Público .
Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de
1993, visto que os preços praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de habilitação, além de não
atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item 9.10.11, A) do instrumento convocatório.
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23/08/2021 - 09:47:46 Sistema Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada

23/08/2021 - 09:47:56 Sistema O julgamento da intenção de recurso foi revertido para o item 0159.

23/08/2021 - 09:47:56 Sistema Intenção: Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME (AR ELETRICA
ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-08, pelo fato de essa não ter anexado junto à
habilitação o documento a que faz referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro
cadastral junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da emissão do
certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos, após análise da comissão, pela
inabilitação dessa licitante em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da
isonomia, visto que em procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE 9/2021-017 PMI, cujo o objeto
na oportunidade era aquisição de EPI`S (equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da
secretaria municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e... (CONTINUA)

23/08/2021 - 09:47:56 Sistema (CONT. 1) demais unidades vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao Ministério Público .
Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de
1993, visto que os preços praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de habilitação, além de não
atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item 9.10.11, A) do instrumento convocatório.

23/08/2021 - 09:47:56 Sistema Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada

23/08/2021 - 09:48:01 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0159.

23/08/2021 - 09:48:01 Sistema Intenção: Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME (AR ELETRICA
ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-08, pelo fato de essa não ter anexado junto à
habilitação o documento a que faz referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro
cadastral junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da emissão do
certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos, após análise da comissão, pela
inabilitação dessa licitante em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da
isonomia, visto que em procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE 9/2021-017 PMI, cujo o objeto
na oportunidade era aquisição de EPI`S (equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da
secretaria municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e... (CONTINUA)

23/08/2021 - 09:48:01 Sistema (CONT. 1) demais unidades vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao Ministério Público .
Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de
1993, visto que os preços praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de habilitação, além de não
atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item 9.10.11, A) do instrumento convocatório.

23/08/2021 - 09:48:01 Sistema Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada

23/08/2021 - 09:48:12 Sistema O julgamento da intenção de recurso foi revertido para o item 0160.

23/08/2021 - 09:48:12 Sistema Intenção: Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME (AR ELETRICA
ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-08, pelo fato de essa não ter anexado junto à
habilitação o documento a que faz referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro
cadastral junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da emissão do
certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos, após análise da comissão, pela
inabilitação dessa licitante em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da
isonomia, visto que em procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE 9/2021-017 PMI, cujo o objeto
na oportunidade era aquisição de EPI`S (equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da
secretaria municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e... (CONTINUA)

23/08/2021 - 09:48:12 Sistema (CONT. 1) demais unidades vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao Ministério Público .
Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de
1993, visto que os preços praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de habilitação, além de não
atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item 9.10.11, A) do instrumento convocatório.

23/08/2021 - 09:48:12 Sistema Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada

23/08/2021 - 09:48:17 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0160.

23/08/2021 - 09:48:17 Sistema Intenção: Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME (AR ELETRICA
ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-08, pelo fato de essa não ter anexado junto à
habilitação o documento a que faz referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro
cadastral junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da emissão do
certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos, após análise da comissão, pela
inabilitação dessa licitante em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da
isonomia, visto que em procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE 9/2021-017 PMI, cujo o objeto
na oportunidade era aquisição de EPI`S (equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da
secretaria municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e... (CONTINUA)

23/08/2021 - 09:48:17 Sistema (CONT. 1) demais unidades vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao Ministério Público .
Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de
1993, visto que os preços praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de habilitação, além de não
atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item 9.10.11, A) do instrumento convocatório.

23/08/2021 - 09:48:17 Sistema Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada

23/08/2021 - 09:48:30 Sistema O julgamento da intenção de recurso foi revertido para o item 0161.

23/08/2021 - 09:48:30 Sistema Intenção: Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME (AR ELETRICA
ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-08, pelo fato de essa não ter anexado junto à
habilitação o documento a que faz referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro
cadastral junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da emissão do
certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos, após análise da comissão, pela
inabilitação dessa licitante em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da
isonomia, visto que em procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE 9/2021-017 PMI, cujo o objeto
na oportunidade era aquisição de EPI`S (equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da
secretaria municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e... (CONTINUA)
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23/08/2021 - 09:48:30 Sistema (CONT. 1) demais unidades vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao Ministério Público .
Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de
1993, visto que os preços praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de habilitação, além de não
atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item 9.10.11, A) do instrumento convocatório.

23/08/2021 - 09:48:30 Sistema Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada

23/08/2021 - 09:48:36 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0161.

23/08/2021 - 09:48:36 Sistema Intenção: Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME (AR ELETRICA
ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-08, pelo fato de essa não ter anexado junto à
habilitação o documento a que faz referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro
cadastral junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da emissão do
certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos, após análise da comissão, pela
inabilitação dessa licitante em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da
isonomia, visto que em procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE 9/2021-017 PMI, cujo o objeto
na oportunidade era aquisição de EPI`S (equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da
secretaria municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e... (CONTINUA)

23/08/2021 - 09:48:36 Sistema (CONT. 1) demais unidades vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao Ministério Público .
Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de
1993, visto que os preços praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de habilitação, além de não
atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item 9.10.11, A) do instrumento convocatório.

23/08/2021 - 09:48:36 Sistema Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada

23/08/2021 - 09:48:44 Sistema O julgamento da intenção de recurso foi revertido para o item 0163.

23/08/2021 - 09:48:44 Sistema Intenção: Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME (AR ELETRICA
ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-08, pelo fato de essa não ter anexado junto à
habilitação o documento a que faz referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro
cadastral junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da emissão do
certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos, após análise da comissão, pela
inabilitação dessa licitante em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da
isonomia, visto que em procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE 9/2021-017 PMI, cujo o objeto
na oportunidade era aquisição de EPI`S (equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da
secretaria municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e... (CONTINUA)

23/08/2021 - 09:48:44 Sistema (CONT. 1) demais unidades vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao Ministério Público .
Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de
1993, visto que os preços praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de habilitação, além de não
atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item 9.10.11, A) do instrumento convocatório.

23/08/2021 - 09:48:44 Sistema Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada

23/08/2021 - 09:48:49 Sistema O julgamento da intenção de recurso foi revertido para o item 0163.

23/08/2021 - 09:48:49 Sistema Intenção: Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME (AR ELETRICA
ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-08, pelo fato de essa não ter anexado junto à
habilitação o documento a que faz referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro
cadastral junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da emissão do
certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos, após análise da comissão, pela
inabilitação dessa licitante em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da
isonomia, visto que em procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE 9/2021-017 PMI, cujo o objeto
na oportunidade era aquisição de EPI`S (equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da
secretaria municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e... (CONTINUA)

23/08/2021 - 09:48:49 Sistema (CONT. 1) demais unidades vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao Ministério Público .
Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de
1993, visto que os preços praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de habilitação, além de não
atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item 9.10.11, A) do instrumento convocatório.

23/08/2021 - 09:48:49 Sistema Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada

23/08/2021 - 09:48:56 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0163.

23/08/2021 - 09:48:56 Sistema Intenção: Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME (AR ELETRICA
ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-08, pelo fato de essa não ter anexado junto à
habilitação o documento a que faz referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro
cadastral junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da emissão do
certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos, após análise da comissão, pela
inabilitação dessa licitante em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da
isonomia, visto que em procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE 9/2021-017 PMI, cujo o objeto
na oportunidade era aquisição de EPI`S (equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da
secretaria municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e... (CONTINUA)

23/08/2021 - 09:48:56 Sistema (CONT. 1) demais unidades vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao Ministério Público .
Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de
1993, visto que os preços praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de habilitação, além de não
atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item 9.10.11, A) do instrumento convocatório.

23/08/2021 - 09:48:56 Sistema Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada

23/08/2021 - 09:49:01 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0163.



Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 23/08/2021 às 11:27:58.
Página 317 de 327

23/08/2021 - 09:49:01 Sistema Intenção: Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME (AR ELETRICA
ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-08, pelo fato de essa não ter anexado junto à
habilitação o documento a que faz referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro
cadastral junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da emissão do
certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos, após análise da comissão, pela
inabilitação dessa licitante em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da
isonomia, visto que em procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE 9/2021-017 PMI, cujo o objeto
na oportunidade era aquisição de EPI`S (equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da
secretaria municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e... (CONTINUA)

23/08/2021 - 09:49:01 Sistema (CONT. 1) demais unidades vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao Ministério Público .
Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de
1993, visto que os preços praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de habilitação, além de não
atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item 9.10.11, A) do instrumento convocatório.

23/08/2021 - 09:49:01 Sistema Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada

23/08/2021 - 09:49:10 Sistema O julgamento da intenção de recurso foi revertido para o item 0164.

23/08/2021 - 09:49:10 Sistema Intenção: Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME (AR ELETRICA
ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-08, pelo fato de essa não ter anexado junto à
habilitação o documento a que faz referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro
cadastral junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da emissão do
certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos, após análise da comissão, pela
inabilitação dessa licitante em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da
isonomia, visto que em procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE 9/2021-017 PMI, cujo o objeto
na oportunidade era aquisição de EPI`S (equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da
secretaria municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e... (CONTINUA)

23/08/2021 - 09:49:10 Sistema (CONT. 1) demais unidades vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao Ministério Público .
Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de
1993, visto que os preços praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de habilitação, além de não
atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item 9.10.11, A) do instrumento convocatório.

23/08/2021 - 09:49:10 Sistema Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada

23/08/2021 - 09:49:17 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0164.

23/08/2021 - 09:49:17 Sistema Intenção: Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME (AR ELETRICA
ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-08, pelo fato de essa não ter anexado junto à
habilitação o documento a que faz referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro
cadastral junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da emissão do
certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos, após análise da comissão, pela
inabilitação dessa licitante em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da
isonomia, visto que em procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE 9/2021-017 PMI, cujo o objeto
na oportunidade era aquisição de EPI`S (equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da
secretaria municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e... (CONTINUA)

23/08/2021 - 09:49:17 Sistema (CONT. 1) demais unidades vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao Ministério Público .
Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de
1993, visto que os preços praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de habilitação, além de não
atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item 9.10.11, A) do instrumento convocatório.

23/08/2021 - 09:49:17 Sistema Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada

23/08/2021 - 09:50:26 Sistema Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 10:30 do dia 23/08/2021.

23/08/2021 - 09:50:51 Sistema Foi aberta negociação para o item 0002. O prazo é até às 10:30 do dia 23/08/2021.

23/08/2021 - 09:50:51 Sistema Foi aberta negociação para o item 0003. O prazo é até às 10:30 do dia 23/08/2021.

23/08/2021 - 09:50:51 Sistema Foi aberta negociação para o item 0004. O prazo é até às 10:30 do dia 23/08/2021.

23/08/2021 - 09:50:51 Sistema Foi aberta negociação para o item 0005. O prazo é até às 10:30 do dia 23/08/2021.

23/08/2021 - 09:50:51 Sistema Foi aberta negociação para o item 0006. O prazo é até às 10:30 do dia 23/08/2021.

23/08/2021 - 09:50:51 Sistema Foi aberta negociação para o item 0007. O prazo é até às 10:30 do dia 23/08/2021.

23/08/2021 - 09:50:51 Sistema Foi aberta negociação para o item 0008. O prazo é até às 10:30 do dia 23/08/2021.

23/08/2021 - 09:50:51 Sistema Foi aberta negociação para o item 0009. O prazo é até às 10:30 do dia 23/08/2021.

23/08/2021 - 09:50:51 Sistema Foi aberta negociação para o item 0010. O prazo é até às 10:30 do dia 23/08/2021.

23/08/2021 - 09:50:51 Sistema Foi aberta negociação para o item 0011. O prazo é até às 10:30 do dia 23/08/2021.

23/08/2021 - 09:50:51 Sistema Foi aberta negociação para o item 0012. O prazo é até às 10:30 do dia 23/08/2021.

23/08/2021 - 09:50:51 Sistema Foi aberta negociação para o item 0013. O prazo é até às 10:30 do dia 23/08/2021.

23/08/2021 - 09:50:51 Sistema Foi aberta negociação para o item 0014. O prazo é até às 10:30 do dia 23/08/2021.

23/08/2021 - 09:50:51 Sistema Foi aberta negociação para o item 0015. O prazo é até às 10:30 do dia 23/08/2021.

23/08/2021 - 09:50:51 Sistema Foi aberta negociação para o item 0016. O prazo é até às 10:30 do dia 23/08/2021.

23/08/2021 - 09:50:51 Sistema Foi aberta negociação para o item 0017. O prazo é até às 10:30 do dia 23/08/2021.

23/08/2021 - 09:50:51 Sistema Foi aberta negociação para o item 0018. O prazo é até às 10:30 do dia 23/08/2021.

23/08/2021 - 09:50:51 Sistema Foi aberta negociação para o item 0019. O prazo é até às 10:30 do dia 23/08/2021.

23/08/2021 - 09:50:51 Sistema Foi aberta negociação para o item 0020. O prazo é até às 10:30 do dia 23/08/2021.

23/08/2021 - 09:50:51 Sistema Foi aberta negociação para o item 0021. O prazo é até às 10:30 do dia 23/08/2021.

23/08/2021 - 09:50:51 Sistema Foi aberta negociação para o item 0022. O prazo é até às 10:30 do dia 23/08/2021.

23/08/2021 - 09:50:51 Sistema Foi aberta negociação para o item 0023. O prazo é até às 10:30 do dia 23/08/2021.



Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 23/08/2021 às 11:27:58.
Página 318 de 327

23/08/2021 - 09:50:51 Sistema Foi aberta negociação para o item 0024. O prazo é até às 10:30 do dia 23/08/2021.

23/08/2021 - 09:50:51 Sistema Foi aberta negociação para o item 0025. O prazo é até às 10:30 do dia 23/08/2021.

23/08/2021 - 09:50:51 Sistema Foi aberta negociação para o item 0026. O prazo é até às 10:30 do dia 23/08/2021.

23/08/2021 - 09:50:51 Sistema Foi aberta negociação para o item 0027. O prazo é até às 10:30 do dia 23/08/2021.

23/08/2021 - 09:50:51 Sistema Foi aberta negociação para o item 0028. O prazo é até às 10:30 do dia 23/08/2021.

23/08/2021 - 09:50:51 Sistema Foi aberta negociação para o item 0029. O prazo é até às 10:30 do dia 23/08/2021.

23/08/2021 - 09:50:51 Sistema Foi aberta negociação para o item 0030. O prazo é até às 10:30 do dia 23/08/2021.

23/08/2021 - 09:50:51 Sistema Foi aberta negociação para o item 0031. O prazo é até às 10:30 do dia 23/08/2021.

23/08/2021 - 09:50:51 Sistema Foi aberta negociação para o item 0032. O prazo é até às 10:30 do dia 23/08/2021.

23/08/2021 - 09:50:51 Sistema Foi aberta negociação para o item 0033. O prazo é até às 10:30 do dia 23/08/2021.

23/08/2021 - 09:50:51 Sistema Foi aberta negociação para o item 0034. O prazo é até às 10:30 do dia 23/08/2021.

23/08/2021 - 09:50:51 Sistema Foi aberta negociação para o item 0035. O prazo é até às 10:30 do dia 23/08/2021.

23/08/2021 - 09:50:51 Sistema Foi aberta negociação para o item 0036. O prazo é até às 10:30 do dia 23/08/2021.

23/08/2021 - 09:50:51 Sistema Foi aberta negociação para o item 0037. O prazo é até às 10:30 do dia 23/08/2021.

23/08/2021 - 09:50:51 Sistema Foi aberta negociação para o item 0038. O prazo é até às 10:30 do dia 23/08/2021.

23/08/2021 - 09:50:51 Sistema Foi aberta negociação para o item 0039. O prazo é até às 10:30 do dia 23/08/2021.

23/08/2021 - 09:50:51 Sistema Foi aberta negociação para o item 0040. O prazo é até às 10:30 do dia 23/08/2021.

23/08/2021 - 09:50:51 Sistema Foi aberta negociação para o item 0041. O prazo é até às 10:30 do dia 23/08/2021.

23/08/2021 - 09:50:51 Sistema Foi aberta negociação para o item 0042. O prazo é até às 10:30 do dia 23/08/2021.

23/08/2021 - 09:50:51 Sistema Foi aberta negociação para o item 0043. O prazo é até às 10:30 do dia 23/08/2021.

23/08/2021 - 09:50:51 Sistema Foi aberta negociação para o item 0044. O prazo é até às 10:30 do dia 23/08/2021.

23/08/2021 - 09:50:51 Sistema Foi aberta negociação para o item 0045. O prazo é até às 10:30 do dia 23/08/2021.

23/08/2021 - 09:50:51 Sistema Foi aberta negociação para o item 0046. O prazo é até às 10:30 do dia 23/08/2021.

23/08/2021 - 09:50:51 Sistema Foi aberta negociação para o item 0047. O prazo é até às 10:30 do dia 23/08/2021.

23/08/2021 - 09:50:51 Sistema Foi aberta negociação para o item 0048. O prazo é até às 10:30 do dia 23/08/2021.

23/08/2021 - 09:50:51 Sistema Foi aberta negociação para o item 0049. O prazo é até às 10:30 do dia 23/08/2021.

23/08/2021 - 09:50:51 Sistema Foi aberta negociação para o item 0050. O prazo é até às 10:30 do dia 23/08/2021.

23/08/2021 - 09:50:51 Sistema Foi aberta negociação para o item 0051. O prazo é até às 10:30 do dia 23/08/2021.

23/08/2021 - 09:50:51 Sistema Foi aberta negociação para o item 0052. O prazo é até às 10:30 do dia 23/08/2021.

23/08/2021 - 09:50:51 Sistema Foi aberta negociação para o item 0053. O prazo é até às 10:30 do dia 23/08/2021.

23/08/2021 - 09:50:51 Sistema Foi aberta negociação para o item 0054. O prazo é até às 10:30 do dia 23/08/2021.

23/08/2021 - 09:50:51 Sistema Foi aberta negociação para o item 0055. O prazo é até às 10:30 do dia 23/08/2021.

23/08/2021 - 09:50:51 Sistema Foi aberta negociação para o item 0056. O prazo é até às 10:30 do dia 23/08/2021.

23/08/2021 - 09:50:51 Sistema Foi aberta negociação para o item 0057. O prazo é até às 10:30 do dia 23/08/2021.

23/08/2021 - 09:50:51 Sistema Foi aberta negociação para o item 0058. O prazo é até às 10:30 do dia 23/08/2021.

23/08/2021 - 09:50:51 Sistema Foi aberta negociação para o item 0059. O prazo é até às 10:30 do dia 23/08/2021.

23/08/2021 - 09:50:51 Sistema Foi aberta negociação para o item 0060. O prazo é até às 10:30 do dia 23/08/2021.

23/08/2021 - 09:50:51 Sistema Foi aberta negociação para o item 0061. O prazo é até às 10:30 do dia 23/08/2021.

23/08/2021 - 09:50:51 Sistema Foi aberta negociação para o item 0062. O prazo é até às 10:30 do dia 23/08/2021.

23/08/2021 - 09:50:51 Sistema Foi aberta negociação para o item 0063. O prazo é até às 10:30 do dia 23/08/2021.

23/08/2021 - 09:50:51 Sistema Foi aberta negociação para o item 0064. O prazo é até às 10:30 do dia 23/08/2021.

23/08/2021 - 09:50:51 Sistema Foi aberta negociação para o item 0065. O prazo é até às 10:30 do dia 23/08/2021.

23/08/2021 - 09:50:51 Sistema Foi aberta negociação para o item 0066. O prazo é até às 10:30 do dia 23/08/2021.

23/08/2021 - 09:50:51 Sistema Foi aberta negociação para o item 0067. O prazo é até às 10:30 do dia 23/08/2021.

23/08/2021 - 09:50:51 Sistema Foi aberta negociação para o item 0068. O prazo é até às 10:30 do dia 23/08/2021.

23/08/2021 - 09:50:51 Sistema Foi aberta negociação para o item 0069. O prazo é até às 10:30 do dia 23/08/2021.

23/08/2021 - 09:50:51 Sistema Foi aberta negociação para o item 0070. O prazo é até às 10:30 do dia 23/08/2021.

23/08/2021 - 09:50:51 Sistema Foi aberta negociação para o item 0071. O prazo é até às 10:30 do dia 23/08/2021.

23/08/2021 - 09:50:51 Sistema Foi aberta negociação para o item 0072. O prazo é até às 10:30 do dia 23/08/2021.

23/08/2021 - 09:50:51 Sistema Foi aberta negociação para o item 0073. O prazo é até às 10:30 do dia 23/08/2021.

23/08/2021 - 09:50:51 Sistema Foi aberta negociação para o item 0074. O prazo é até às 10:30 do dia 23/08/2021.

23/08/2021 - 09:50:51 Sistema Foi aberta negociação para o item 0075. O prazo é até às 10:30 do dia 23/08/2021.

23/08/2021 - 09:50:51 Sistema Foi aberta negociação para o item 0076. O prazo é até às 10:30 do dia 23/08/2021.

23/08/2021 - 09:50:51 Sistema Foi aberta negociação para o item 0077. O prazo é até às 10:30 do dia 23/08/2021.

23/08/2021 - 09:50:51 Sistema Foi aberta negociação para o item 0078. O prazo é até às 10:30 do dia 23/08/2021.

23/08/2021 - 09:50:51 Sistema Foi aberta negociação para o item 0079. O prazo é até às 10:30 do dia 23/08/2021.

23/08/2021 - 09:50:51 Sistema Foi aberta negociação para o item 0080. O prazo é até às 10:30 do dia 23/08/2021.
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23/08/2021 - 09:50:51 Sistema Foi aberta negociação para o item 0081. O prazo é até às 10:30 do dia 23/08/2021.

23/08/2021 - 09:50:51 Sistema Foi aberta negociação para o item 0082. O prazo é até às 10:30 do dia 23/08/2021.

23/08/2021 - 09:50:51 Sistema Foi aberta negociação para o item 0083. O prazo é até às 10:30 do dia 23/08/2021.

23/08/2021 - 09:50:51 Sistema Foi aberta negociação para o item 0084. O prazo é até às 10:30 do dia 23/08/2021.

23/08/2021 - 09:50:51 Sistema Foi aberta negociação para o item 0085. O prazo é até às 10:30 do dia 23/08/2021.

23/08/2021 - 09:50:51 Sistema Foi aberta negociação para o item 0086. O prazo é até às 10:30 do dia 23/08/2021.

23/08/2021 - 09:50:51 Sistema Foi aberta negociação para o item 0087. O prazo é até às 10:30 do dia 23/08/2021.

23/08/2021 - 09:50:51 Sistema Foi aberta negociação para o item 0088. O prazo é até às 10:30 do dia 23/08/2021.

23/08/2021 - 09:50:51 Sistema Foi aberta negociação para o item 0089. O prazo é até às 10:30 do dia 23/08/2021.

23/08/2021 - 09:50:51 Sistema Foi aberta negociação para o item 0090. O prazo é até às 10:30 do dia 23/08/2021.

23/08/2021 - 09:50:51 Sistema Foi aberta negociação para o item 0091. O prazo é até às 10:30 do dia 23/08/2021.

23/08/2021 - 09:50:51 Sistema Foi aberta negociação para o item 0092. O prazo é até às 10:30 do dia 23/08/2021.

23/08/2021 - 09:50:51 Sistema Foi aberta negociação para o item 0093. O prazo é até às 10:30 do dia 23/08/2021.

23/08/2021 - 09:50:51 Sistema Foi aberta negociação para o item 0094. O prazo é até às 10:30 do dia 23/08/2021.

23/08/2021 - 09:50:51 Sistema Foi aberta negociação para o item 0095. O prazo é até às 10:30 do dia 23/08/2021.

23/08/2021 - 09:50:51 Sistema Foi aberta negociação para o item 0096. O prazo é até às 10:30 do dia 23/08/2021.

23/08/2021 - 09:50:51 Sistema Foi aberta negociação para o item 0097. O prazo é até às 10:30 do dia 23/08/2021.

23/08/2021 - 09:50:51 Sistema Foi aberta negociação para o item 0098. O prazo é até às 10:30 do dia 23/08/2021.

23/08/2021 - 09:50:51 Sistema Foi aberta negociação para o item 0099. O prazo é até às 10:30 do dia 23/08/2021.

23/08/2021 - 09:50:51 Sistema Foi aberta negociação para o item 0100. O prazo é até às 10:30 do dia 23/08/2021.

23/08/2021 - 09:50:51 Sistema Foi aberta negociação para o item 0101. O prazo é até às 10:30 do dia 23/08/2021.

23/08/2021 - 09:50:51 Sistema Foi aberta negociação para o item 0102. O prazo é até às 10:30 do dia 23/08/2021.

23/08/2021 - 09:50:51 Sistema Foi aberta negociação para o item 0103. O prazo é até às 10:30 do dia 23/08/2021.

23/08/2021 - 09:50:51 Sistema Foi aberta negociação para o item 0104. O prazo é até às 10:30 do dia 23/08/2021.

23/08/2021 - 09:50:51 Sistema Foi aberta negociação para o item 0105. O prazo é até às 10:30 do dia 23/08/2021.

23/08/2021 - 09:50:51 Sistema Foi aberta negociação para o item 0106. O prazo é até às 10:30 do dia 23/08/2021.

23/08/2021 - 09:50:51 Sistema Foi aberta negociação para o item 0107. O prazo é até às 10:30 do dia 23/08/2021.

23/08/2021 - 09:50:51 Sistema Foi aberta negociação para o item 0108. O prazo é até às 10:30 do dia 23/08/2021.

23/08/2021 - 09:50:51 Sistema Foi aberta negociação para o item 0109. O prazo é até às 10:30 do dia 23/08/2021.

23/08/2021 - 09:50:51 Sistema Foi aberta negociação para o item 0110. O prazo é até às 10:30 do dia 23/08/2021.

23/08/2021 - 09:50:51 Sistema Foi aberta negociação para o item 0111. O prazo é até às 10:30 do dia 23/08/2021.

23/08/2021 - 09:50:51 Sistema Foi aberta negociação para o item 0112. O prazo é até às 10:30 do dia 23/08/2021.

23/08/2021 - 09:50:51 Sistema Foi aberta negociação para o item 0113. O prazo é até às 10:30 do dia 23/08/2021.

23/08/2021 - 09:50:51 Sistema Foi aberta negociação para o item 0114. O prazo é até às 10:30 do dia 23/08/2021.

23/08/2021 - 09:50:51 Sistema Foi aberta negociação para o item 0115. O prazo é até às 10:30 do dia 23/08/2021.

23/08/2021 - 09:50:51 Sistema Foi aberta negociação para o item 0116. O prazo é até às 10:30 do dia 23/08/2021.

23/08/2021 - 09:50:51 Sistema Foi aberta negociação para o item 0117. O prazo é até às 10:30 do dia 23/08/2021.

23/08/2021 - 09:50:51 Sistema Foi aberta negociação para o item 0118. O prazo é até às 10:30 do dia 23/08/2021.

23/08/2021 - 09:50:51 Sistema Foi aberta negociação para o item 0119. O prazo é até às 10:30 do dia 23/08/2021.

23/08/2021 - 09:50:51 Sistema Foi aberta negociação para o item 0120. O prazo é até às 10:30 do dia 23/08/2021.

23/08/2021 - 09:50:51 Sistema Foi aberta negociação para o item 0121. O prazo é até às 10:30 do dia 23/08/2021.

23/08/2021 - 09:50:51 Sistema Foi aberta negociação para o item 0122. O prazo é até às 10:30 do dia 23/08/2021.

23/08/2021 - 09:50:51 Sistema Foi aberta negociação para o item 0123. O prazo é até às 10:30 do dia 23/08/2021.

23/08/2021 - 09:50:51 Sistema Foi aberta negociação para o item 0124. O prazo é até às 10:30 do dia 23/08/2021.

23/08/2021 - 09:50:51 Sistema Foi aberta negociação para o item 0125. O prazo é até às 10:30 do dia 23/08/2021.

23/08/2021 - 09:50:51 Sistema Foi aberta negociação para o item 0126. O prazo é até às 10:30 do dia 23/08/2021.

23/08/2021 - 09:50:51 Sistema Foi aberta negociação para o item 0127. O prazo é até às 10:30 do dia 23/08/2021.

23/08/2021 - 09:50:51 Sistema Foi aberta negociação para o item 0128. O prazo é até às 10:30 do dia 23/08/2021.

23/08/2021 - 09:50:51 Sistema Foi aberta negociação para o item 0129. O prazo é até às 10:30 do dia 23/08/2021.

23/08/2021 - 09:50:51 Sistema Foi aberta negociação para o item 0130. O prazo é até às 10:30 do dia 23/08/2021.

23/08/2021 - 09:50:51 Sistema Foi aberta negociação para o item 0131. O prazo é até às 10:30 do dia 23/08/2021.

23/08/2021 - 09:50:51 Sistema Foi aberta negociação para o item 0132. O prazo é até às 10:30 do dia 23/08/2021.

23/08/2021 - 09:50:51 Sistema Foi aberta negociação para o item 0133. O prazo é até às 10:30 do dia 23/08/2021.

23/08/2021 - 09:50:51 Sistema Foi aberta negociação para o item 0134. O prazo é até às 10:30 do dia 23/08/2021.

23/08/2021 - 09:50:51 Sistema Foi aberta negociação para o item 0135. O prazo é até às 10:30 do dia 23/08/2021.

23/08/2021 - 09:50:51 Sistema Foi aberta negociação para o item 0136. O prazo é até às 10:30 do dia 23/08/2021.

23/08/2021 - 09:50:51 Sistema Foi aberta negociação para o item 0137. O prazo é até às 10:30 do dia 23/08/2021.
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23/08/2021 - 09:50:51 Sistema Foi aberta negociação para o item 0138. O prazo é até às 10:30 do dia 23/08/2021.

23/08/2021 - 09:50:51 Sistema Foi aberta negociação para o item 0139. O prazo é até às 10:30 do dia 23/08/2021.

23/08/2021 - 09:50:51 Sistema Foi aberta negociação para o item 0140. O prazo é até às 10:30 do dia 23/08/2021.

23/08/2021 - 09:50:51 Sistema Foi aberta negociação para o item 0141. O prazo é até às 10:30 do dia 23/08/2021.

23/08/2021 - 09:50:51 Sistema Foi aberta negociação para o item 0142. O prazo é até às 10:30 do dia 23/08/2021.

23/08/2021 - 09:50:51 Sistema Foi aberta negociação para o item 0143. O prazo é até às 10:30 do dia 23/08/2021.

23/08/2021 - 09:50:51 Sistema Foi aberta negociação para o item 0144. O prazo é até às 10:30 do dia 23/08/2021.

23/08/2021 - 09:50:51 Sistema Foi aberta negociação para o item 0145. O prazo é até às 10:30 do dia 23/08/2021.

23/08/2021 - 09:50:51 Sistema Foi aberta negociação para o item 0146. O prazo é até às 10:30 do dia 23/08/2021.

23/08/2021 - 09:50:51 Sistema Foi aberta negociação para o item 0147. O prazo é até às 10:30 do dia 23/08/2021.

23/08/2021 - 09:50:51 Sistema Foi aberta negociação para o item 0148. O prazo é até às 10:30 do dia 23/08/2021.

23/08/2021 - 09:50:51 Sistema Foi aberta negociação para o item 0149. O prazo é até às 10:30 do dia 23/08/2021.

23/08/2021 - 09:50:51 Sistema Foi aberta negociação para o item 0150. O prazo é até às 10:30 do dia 23/08/2021.

23/08/2021 - 09:50:51 Sistema Foi aberta negociação para o item 0151. O prazo é até às 10:30 do dia 23/08/2021.

23/08/2021 - 09:50:51 Sistema Foi aberta negociação para o item 0152. O prazo é até às 10:30 do dia 23/08/2021.

23/08/2021 - 09:50:51 Sistema Foi aberta negociação para o item 0153. O prazo é até às 10:30 do dia 23/08/2021.

23/08/2021 - 09:50:51 Sistema Foi aberta negociação para o item 0154. O prazo é até às 10:30 do dia 23/08/2021.

23/08/2021 - 09:50:51 Sistema Foi aberta negociação para o item 0155. O prazo é até às 10:30 do dia 23/08/2021.

23/08/2021 - 09:50:51 Sistema Foi aberta negociação para o item 0156. O prazo é até às 10:30 do dia 23/08/2021.

23/08/2021 - 09:50:51 Sistema Foi aberta negociação para o item 0157. O prazo é até às 10:30 do dia 23/08/2021.

23/08/2021 - 09:50:51 Sistema Foi aberta negociação para o item 0158. O prazo é até às 10:30 do dia 23/08/2021.

23/08/2021 - 09:50:51 Sistema Foi aberta negociação para o item 0159. O prazo é até às 10:30 do dia 23/08/2021.

23/08/2021 - 09:50:51 Sistema Foi aberta negociação para o item 0160. O prazo é até às 10:30 do dia 23/08/2021.

23/08/2021 - 09:50:51 Sistema Foi aberta negociação para o item 0161. O prazo é até às 10:30 do dia 23/08/2021.

23/08/2021 - 09:50:51 Sistema Foi aberta negociação para o item 0162. O prazo é até às 10:30 do dia 23/08/2021.

23/08/2021 - 09:50:51 Sistema Foi aberta negociação para o item 0163. O prazo é até às 10:30 do dia 23/08/2021.

23/08/2021 - 09:50:51 Sistema Foi aberta negociação para o item 0164. O prazo é até às 10:30 do dia 23/08/2021.

23/08/2021 - 10:00:32 Sistema O Item 0001 recebeu um lance negociado no valor de R$ 301,00.

23/08/2021 - 10:00:50 Sistema O Item 0002 recebeu um lance negociado no valor de R$ 328,00.

23/08/2021 - 10:01:15 Sistema O Item 0004 recebeu um lance negociado no valor de R$ 530,00.

23/08/2021 - 10:01:44 Sistema O Item 0005 recebeu um lance negociado no valor de R$ 153,00.

23/08/2021 - 10:03:02 Sistema O Item 0008 recebeu um lance negociado no valor de R$ 147,00.

23/08/2021 - 10:03:15 Sistema O Item 0009 recebeu um lance negociado no valor de R$ 246,00.

23/08/2021 - 10:03:29 Sistema O Item 0010 recebeu um lance negociado no valor de R$ 253,00.

23/08/2021 - 10:03:51 Sistema O Item 0011 recebeu um lance negociado no valor de R$ 316,00.

23/08/2021 - 10:04:06 Sistema O Item 0014 recebeu um lance negociado no valor de R$ 263,00.

23/08/2021 - 10:04:23 Sistema O Item 0015 recebeu um lance negociado no valor de R$ 306,00.

23/08/2021 - 10:04:37 Sistema O Item 0016 recebeu um lance negociado no valor de R$ 68,00.

23/08/2021 - 10:04:57 Sistema O Item 0017 recebeu um lance negociado no valor de R$ 71,50.

23/08/2021 - 10:05:07 Sistema O Item 0019 recebeu um lance negociado no valor de R$ 73,00.

23/08/2021 - 10:05:18 Sistema O Item 0020 recebeu um lance negociado no valor de R$ 76,50.

23/08/2021 - 10:05:33 Sistema O Item 0022 recebeu um lance negociado no valor de R$ 473,00.

23/08/2021 - 10:05:45 Sistema O Item 0023 recebeu um lance negociado no valor de R$ 386,50.

23/08/2021 - 10:05:55 Sistema O Item 0028 recebeu um lance negociado no valor de R$ 1.066,00.

23/08/2021 - 10:06:07 Sistema O Item 0029 recebeu um lance negociado no valor de R$ 1.326,00.

23/08/2021 - 10:06:23 Sistema O Item 0026 recebeu um lance negociado no valor de R$ 716,00.

23/08/2021 - 10:06:42 Sistema O Item 0031 recebeu um lance negociado no valor de R$ 151,50.

23/08/2021 - 10:06:53 Sistema O Item 0032 recebeu um lance negociado no valor de R$ 151,50.

23/08/2021 - 10:07:02 Sistema O Item 0033 recebeu um lance negociado no valor de R$ 158,00.

23/08/2021 - 10:07:17 Sistema O Item 0035 recebeu um lance negociado no valor de R$ 213,00.

23/08/2021 - 10:07:27 Sistema O Item 0037 recebeu um lance negociado no valor de R$ 201,00.

23/08/2021 - 10:07:38 Sistema O Item 0039 recebeu um lance negociado no valor de R$ 186,00.

23/08/2021 - 10:07:47 Sistema O Item 0040 recebeu um lance negociado no valor de R$ 186,00.

23/08/2021 - 10:07:56 Sistema O Item 0036 recebeu um lance negociado no valor de R$ 166,00.

23/08/2021 - 10:08:06 Sistema O Item 0038 recebeu um lance negociado no valor de R$ 183,00.

23/08/2021 - 10:08:19 Sistema O Item 0041 recebeu um lance negociado no valor de R$ 193,00.

23/08/2021 - 10:08:30 Sistema O Item 0042 recebeu um lance negociado no valor de R$ 203,00.
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23/08/2021 - 10:08:45 Sistema O Item 0045 recebeu um lance negociado no valor de R$ 166,00.

23/08/2021 - 10:08:55 Sistema O Item 0046 recebeu um lance negociado no valor de R$ 183,00.

23/08/2021 - 10:09:02 Sistema O Item 0048 recebeu um lance negociado no valor de R$ 193,00.

23/08/2021 - 10:09:08 Sistema O Item 0049 recebeu um lance negociado no valor de R$ 193,00.

23/08/2021 - 10:09:16 Sistema O Item 0050 recebeu um lance negociado no valor de R$ 193,00.

23/08/2021 - 10:09:24 Sistema O Item 0047 recebeu um lance negociado no valor de R$ 186,00.

23/08/2021 - 10:09:40 Sistema O Item 0051 recebeu um lance negociado no valor de R$ 128,00.

23/08/2021 - 10:09:57 Sistema O Item 0052 recebeu um lance negociado no valor de R$ 83,00.

23/08/2021 - 10:10:07 Sistema O Item 0053 recebeu um lance negociado no valor de R$ 76,50.

23/08/2021 - 10:10:18 Sistema O Item 0054 recebeu um lance negociado no valor de R$ 83,00.

23/08/2021 - 10:10:27 Sistema O Item 0056 recebeu um lance negociado no valor de R$ 103,00.

23/08/2021 - 10:10:34 Sistema O Item 0057 recebeu um lance negociado no valor de R$ 93,00.

23/08/2021 - 10:10:44 Sistema O Item 0059 recebeu um lance negociado no valor de R$ 273,00.

23/08/2021 - 10:10:53 Sistema O Item 0055 recebeu um lance negociado no valor de R$ 83,00.

23/08/2021 - 10:11:02 Sistema O Item 0058 recebeu um lance negociado no valor de R$ 273,00.

23/08/2021 - 10:11:25 Sistema O Item 0062 recebeu um lance negociado no valor de R$ 296,50.

23/08/2021 - 10:11:35 Sistema O Item 0063 recebeu um lance negociado no valor de R$ 296,50.

23/08/2021 - 10:11:43 Sistema O Item 0069 recebeu um lance negociado no valor de R$ 163,00.

23/08/2021 - 10:11:50 Sistema O Item 0067 recebeu um lance negociado no valor de R$ 173,00.

23/08/2021 - 10:12:00 Sistema O Item 0064 recebeu um lance negociado no valor de R$ 296,50.

23/08/2021 - 10:12:22 Sistema O Item 0071 recebeu um lance negociado no valor de R$ 306,00.

23/08/2021 - 10:12:30 Sistema O Item 0075 recebeu um lance negociado no valor de R$ 183,00.

23/08/2021 - 10:12:40 Sistema O Item 0078 recebeu um lance negociado no valor de R$ 198,00.

23/08/2021 - 10:12:49 Sistema O Item 0079 recebeu um lance negociado no valor de R$ 146,00.

23/08/2021 - 10:13:00 Sistema O Item 0080 recebeu um lance negociado no valor de R$ 163,00.

23/08/2021 - 10:13:29 Sistema O Item 0082 recebeu um lance negociado no valor de R$ 386,00.

23/08/2021 - 10:13:38 Sistema O Item 0085 recebeu um lance negociado no valor de R$ 673,00.

23/08/2021 - 10:13:47 Sistema O Item 0087 recebeu um lance negociado no valor de R$ 161,50.

23/08/2021 - 10:13:57 Sistema O Item 0089 recebeu um lance negociado no valor de R$ 171,50.

23/08/2021 - 10:14:07 Sistema O Item 0090 recebeu um lance negociado no valor de R$ 103,00.

23/08/2021 - 10:14:15 Sistema O Item 0086 recebeu um lance negociado no valor de R$ 151,50.

23/08/2021 - 10:14:34 Sistema O Item 0099 recebeu um lance negociado no valor de R$ 127,00.

23/08/2021 - 10:14:46 Sistema O Item 0093 recebeu um lance negociado no valor de R$ 65,50.

23/08/2021 - 10:14:55 Sistema O Item 0094 recebeu um lance negociado no valor de R$ 70,50.

23/08/2021 - 10:15:07 Sistema O Item 0096 recebeu um lance negociado no valor de R$ 120,50.

23/08/2021 - 10:15:16 Sistema O Item 0097 recebeu um lance negociado no valor de R$ 127,00.

23/08/2021 - 10:15:26 Sistema O Item 0091 recebeu um lance negociado no valor de R$ 113,00.

23/08/2021 - 10:15:50 Sistema O Item 0111 recebeu um lance negociado no valor de R$ 76,50.

23/08/2021 - 10:16:04 Sistema O Item 0113 recebeu um lance negociado no valor de R$ 76,50.

23/08/2021 - 10:16:13 Sistema O Item 0114 recebeu um lance negociado no valor de R$ 76,50.

23/08/2021 - 10:16:23 Sistema O Item 0119 recebeu um lance negociado no valor de R$ 213,00.

23/08/2021 - 10:16:34 Sistema O Item 0120 recebeu um lance negociado no valor de R$ 176,50.

23/08/2021 - 10:16:52 Sistema O Item 0121 recebeu um lance negociado no valor de R$ 2.876,50.

23/08/2021 - 10:17:05 Sistema O Item 0124 recebeu um lance negociado no valor de R$ 1.163,00.

23/08/2021 - 10:17:21 Sistema O Item 0126 recebeu um lance negociado no valor de R$ 676,50.

23/08/2021 - 10:17:33 Sistema O Item 0128 recebeu um lance negociado no valor de R$ 59,60.

23/08/2021 - 10:17:44 Sistema O Item 0129 recebeu um lance negociado no valor de R$ 206,50.

23/08/2021 - 10:17:55 Sistema O Item 0127 recebeu um lance negociado no valor de R$ 59,60.

23/08/2021 - 10:18:17 Sistema O Item 0135 recebeu um lance negociado no valor de R$ 104,30.

23/08/2021 - 10:18:26 Sistema O Item 0137 recebeu um lance negociado no valor de R$ 106,30.

23/08/2021 - 10:18:43 Sistema O Item 0140 recebeu um lance negociado no valor de R$ 46,65.

23/08/2021 - 10:18:58 Sistema O Item 0132 recebeu um lance negociado no valor de R$ 41,65.

23/08/2021 - 10:19:12 Sistema O Item 0141 recebeu um lance negociado no valor de R$ 46,65.

23/08/2021 - 10:19:22 Sistema O Item 0143 recebeu um lance negociado no valor de R$ 69,30.

23/08/2021 - 10:19:32 Sistema O Item 0144 recebeu um lance negociado no valor de R$ 31,30.

23/08/2021 - 10:19:43 Sistema O Item 0146 recebeu um lance negociado no valor de R$ 51,65.

23/08/2021 - 10:19:54 Sistema O Item 0147 recebeu um lance negociado no valor de R$ 98,30.
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23/08/2021 - 10:20:05 Sistema O Item 0148 recebeu um lance negociado no valor de R$ 146,60.

23/08/2021 - 10:20:28 Sistema O Item 0151 recebeu um lance negociado no valor de R$ 5,65.

23/08/2021 - 10:20:37 Sistema O Item 0152 recebeu um lance negociado no valor de R$ 6,65.

23/08/2021 - 10:20:46 Sistema O Item 0154 recebeu um lance negociado no valor de R$ 253,00.

23/08/2021 - 10:21:09 Sistema O Item 0155 recebeu um lance negociado no valor de R$ 326,50.

23/08/2021 - 10:21:26 Sistema O Item 0156 recebeu um lance negociado no valor de R$ 48,60.

23/08/2021 - 10:21:36 Sistema O Item 0157 recebeu um lance negociado no valor de R$ 48,60.

23/08/2021 - 10:21:46 Sistema O Item 0159 recebeu um lance negociado no valor de R$ 13,90.

23/08/2021 - 10:21:55 Sistema O Item 0158 recebeu um lance negociado no valor de R$ 9,85.

23/08/2021 - 10:22:04 Sistema O Item 0160 recebeu um lance negociado no valor de R$ 13,25.

23/08/2021 - 10:22:23 Sistema O Item 0161 recebeu um lance negociado no valor de R$ 18,50.

23/08/2021 - 10:22:31 Sistema O Item 0163 recebeu um lance negociado no valor de R$ 15,80.

23/08/2021 - 10:35:26 Sistema Para o item 0001 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E
SERVICOS LTDA.

23/08/2021 - 10:35:26 Sistema Para o item 0002 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E
SERVICOS LTDA.

23/08/2021 - 10:35:26 Sistema Para o item 0003 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E
SERVICOS LTDA.

23/08/2021 - 10:35:26 Sistema Para o item 0004 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E
SERVICOS LTDA.

23/08/2021 - 10:35:26 Sistema Para o item 0005 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E
SERVICOS LTDA.

23/08/2021 - 10:35:26 Sistema Para o item 0006 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E
SERVICOS LTDA.

23/08/2021 - 10:35:26 Sistema Para o item 0007 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E
SERVICOS LTDA.

23/08/2021 - 10:35:26 Sistema Para o item 0008 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E
SERVICOS LTDA.

23/08/2021 - 10:35:26 Sistema Para o item 0009 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E
SERVICOS LTDA.

23/08/2021 - 10:35:26 Sistema Para o item 0010 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E
SERVICOS LTDA.

23/08/2021 - 10:35:26 Sistema Para o item 0011 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E
SERVICOS LTDA.

23/08/2021 - 10:35:26 Sistema Para o item 0012 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E
SERVICOS LTDA.

23/08/2021 - 10:35:26 Sistema Para o item 0013 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E
SERVICOS LTDA.

23/08/2021 - 10:35:26 Sistema Para o item 0014 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E
SERVICOS LTDA.

23/08/2021 - 10:35:26 Sistema Para o item 0015 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E
SERVICOS LTDA.

23/08/2021 - 10:35:26 Sistema Para o item 0016 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E
SERVICOS LTDA.

23/08/2021 - 10:35:26 Sistema Para o item 0017 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E
SERVICOS LTDA.

23/08/2021 - 10:35:26 Sistema Para o item 0018 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E
SERVICOS LTDA.

23/08/2021 - 10:35:26 Sistema Para o item 0019 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E
SERVICOS LTDA.

23/08/2021 - 10:35:26 Sistema Para o item 0020 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E
SERVICOS LTDA.

23/08/2021 - 10:35:26 Sistema Para o item 0021 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E
SERVICOS LTDA.

23/08/2021 - 10:35:26 Sistema Para o item 0022 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E
SERVICOS LTDA.

23/08/2021 - 10:35:26 Sistema Para o item 0023 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E
SERVICOS LTDA.

23/08/2021 - 10:35:26 Sistema Para o item 0024 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E
SERVICOS LTDA.

23/08/2021 - 10:35:26 Sistema Para o item 0025 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E
SERVICOS LTDA.

23/08/2021 - 10:35:26 Sistema Para o item 0026 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E
SERVICOS LTDA.

23/08/2021 - 10:35:26 Sistema Para o item 0027 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E
SERVICOS LTDA.

23/08/2021 - 10:35:26 Sistema Para o item 0028 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E
SERVICOS LTDA.

23/08/2021 - 10:35:26 Sistema Para o item 0029 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E
SERVICOS LTDA.
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23/08/2021 - 10:35:26 Sistema Para o item 0030 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E
SERVICOS LTDA.

23/08/2021 - 10:35:26 Sistema Para o item 0031 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E
SERVICOS LTDA.

23/08/2021 - 10:35:26 Sistema Para o item 0032 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E
SERVICOS LTDA.

23/08/2021 - 10:35:26 Sistema Para o item 0033 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E
SERVICOS LTDA.

23/08/2021 - 10:35:26 Sistema Para o item 0034 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E
SERVICOS LTDA.

23/08/2021 - 10:35:26 Sistema Para o item 0035 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E
SERVICOS LTDA.

23/08/2021 - 10:35:26 Sistema Para o item 0036 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E
SERVICOS LTDA.

23/08/2021 - 10:35:26 Sistema Para o item 0037 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E
SERVICOS LTDA.

23/08/2021 - 10:35:26 Sistema Para o item 0038 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E
SERVICOS LTDA.

23/08/2021 - 10:35:26 Sistema Para o item 0039 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E
SERVICOS LTDA.

23/08/2021 - 10:35:26 Sistema Para o item 0040 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E
SERVICOS LTDA.

23/08/2021 - 10:35:26 Sistema Para o item 0041 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E
SERVICOS LTDA.

23/08/2021 - 10:35:26 Sistema Para o item 0042 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E
SERVICOS LTDA.

23/08/2021 - 10:35:26 Sistema Para o item 0043 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E
SERVICOS LTDA.

23/08/2021 - 10:35:26 Sistema Para o item 0044 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E
SERVICOS LTDA.

23/08/2021 - 10:35:26 Sistema Para o item 0045 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E
SERVICOS LTDA.

23/08/2021 - 10:35:26 Sistema Para o item 0046 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E
SERVICOS LTDA.

23/08/2021 - 10:35:26 Sistema Para o item 0047 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E
SERVICOS LTDA.

23/08/2021 - 10:35:26 Sistema Para o item 0048 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E
SERVICOS LTDA.

23/08/2021 - 10:35:26 Sistema Para o item 0049 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E
SERVICOS LTDA.

23/08/2021 - 10:35:26 Sistema Para o item 0050 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E
SERVICOS LTDA.

23/08/2021 - 10:35:26 Sistema Para o item 0051 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E
SERVICOS LTDA.

23/08/2021 - 10:35:26 Sistema Para o item 0052 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E
SERVICOS LTDA.

23/08/2021 - 10:35:26 Sistema Para o item 0053 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E
SERVICOS LTDA.

23/08/2021 - 10:35:26 Sistema Para o item 0054 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E
SERVICOS LTDA.

23/08/2021 - 10:35:26 Sistema Para o item 0055 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E
SERVICOS LTDA.

23/08/2021 - 10:35:26 Sistema Para o item 0056 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E
SERVICOS LTDA.

23/08/2021 - 10:35:26 Sistema Para o item 0057 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E
SERVICOS LTDA.

23/08/2021 - 10:35:26 Sistema Para o item 0058 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E
SERVICOS LTDA.

23/08/2021 - 10:35:26 Sistema Para o item 0059 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E
SERVICOS LTDA.

23/08/2021 - 10:35:26 Sistema Para o item 0060 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E
SERVICOS LTDA.

23/08/2021 - 10:35:26 Sistema Para o item 0061 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E
SERVICOS LTDA.

23/08/2021 - 10:35:26 Sistema Para o item 0062 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E
SERVICOS LTDA.

23/08/2021 - 10:35:26 Sistema Para o item 0063 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E
SERVICOS LTDA.

23/08/2021 - 10:35:26 Sistema Para o item 0064 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E
SERVICOS LTDA.

23/08/2021 - 10:35:26 Sistema Para o item 0065 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E
SERVICOS LTDA.

23/08/2021 - 10:35:26 Sistema Para o item 0066 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E
SERVICOS LTDA.
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23/08/2021 - 10:35:26 Sistema Para o item 0067 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E
SERVICOS LTDA.

23/08/2021 - 10:35:26 Sistema Para o item 0068 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E
SERVICOS LTDA.

23/08/2021 - 10:35:26 Sistema Para o item 0069 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E
SERVICOS LTDA.

23/08/2021 - 10:35:26 Sistema Para o item 0070 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E
SERVICOS LTDA.

23/08/2021 - 10:35:26 Sistema Para o item 0071 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E
SERVICOS LTDA.

23/08/2021 - 10:35:26 Sistema Para o item 0072 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E
SERVICOS LTDA.

23/08/2021 - 10:35:26 Sistema Para o item 0073 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E
SERVICOS LTDA.

23/08/2021 - 10:35:26 Sistema Para o item 0074 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E
SERVICOS LTDA.

23/08/2021 - 10:35:26 Sistema Para o item 0075 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E
SERVICOS LTDA.

23/08/2021 - 10:35:26 Sistema Para o item 0076 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E
SERVICOS LTDA.

23/08/2021 - 10:35:26 Sistema Para o item 0077 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E
SERVICOS LTDA.

23/08/2021 - 10:35:26 Sistema Para o item 0078 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E
SERVICOS LTDA.

23/08/2021 - 10:35:26 Sistema Para o item 0079 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E
SERVICOS LTDA.

23/08/2021 - 10:35:26 Sistema Para o item 0080 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E
SERVICOS LTDA.

23/08/2021 - 10:35:26 Sistema Para o item 0081 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E
SERVICOS LTDA.

23/08/2021 - 10:35:26 Sistema Para o item 0082 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E
SERVICOS LTDA.

23/08/2021 - 10:35:26 Sistema Para o item 0083 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E
SERVICOS LTDA.

23/08/2021 - 10:35:26 Sistema Para o item 0084 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E
SERVICOS LTDA.

23/08/2021 - 10:35:26 Sistema Para o item 0085 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E
SERVICOS LTDA.

23/08/2021 - 10:35:26 Sistema Para o item 0086 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E
SERVICOS LTDA.

23/08/2021 - 10:35:26 Sistema Para o item 0087 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E
SERVICOS LTDA.

23/08/2021 - 10:35:26 Sistema Para o item 0088 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E
SERVICOS LTDA.

23/08/2021 - 10:35:26 Sistema Para o item 0089 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E
SERVICOS LTDA.

23/08/2021 - 10:35:26 Sistema Para o item 0090 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E
SERVICOS LTDA.

23/08/2021 - 10:35:26 Sistema Para o item 0091 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E
SERVICOS LTDA.

23/08/2021 - 10:35:26 Sistema Para o item 0092 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E
SERVICOS LTDA.

23/08/2021 - 10:35:26 Sistema Para o item 0093 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E
SERVICOS LTDA.

23/08/2021 - 10:35:26 Sistema Para o item 0094 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E
SERVICOS LTDA.

23/08/2021 - 10:35:26 Sistema Para o item 0095 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E
SERVICOS LTDA.

23/08/2021 - 10:35:26 Sistema Para o item 0096 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E
SERVICOS LTDA.

23/08/2021 - 10:35:26 Sistema Para o item 0097 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E
SERVICOS LTDA.

23/08/2021 - 10:35:26 Sistema Para o item 0098 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E
SERVICOS LTDA.

23/08/2021 - 10:35:26 Sistema Para o item 0099 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E
SERVICOS LTDA.

23/08/2021 - 10:35:26 Sistema Para o item 0100 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E
SERVICOS LTDA.

23/08/2021 - 10:35:26 Sistema Para o item 0101 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E
SERVICOS LTDA.

23/08/2021 - 10:35:26 Sistema Para o item 0102 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E
SERVICOS LTDA.

23/08/2021 - 10:35:26 Sistema Para o item 0103 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E
SERVICOS LTDA.
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23/08/2021 - 10:35:26 Sistema Para o item 0104 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E
SERVICOS LTDA.

23/08/2021 - 10:35:26 Sistema Para o item 0105 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E
SERVICOS LTDA.

23/08/2021 - 10:35:26 Sistema Para o item 0106 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E
SERVICOS LTDA.

23/08/2021 - 10:35:26 Sistema Para o item 0107 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E
SERVICOS LTDA.

23/08/2021 - 10:35:26 Sistema Para o item 0108 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E
SERVICOS LTDA.

23/08/2021 - 10:35:26 Sistema Para o item 0109 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E
SERVICOS LTDA.

23/08/2021 - 10:35:26 Sistema Para o item 0110 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E
SERVICOS LTDA.

23/08/2021 - 10:35:26 Sistema Para o item 0111 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E
SERVICOS LTDA.

23/08/2021 - 10:35:26 Sistema Para o item 0112 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E
SERVICOS LTDA.

23/08/2021 - 10:35:26 Sistema Para o item 0113 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E
SERVICOS LTDA.

23/08/2021 - 10:35:26 Sistema Para o item 0114 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E
SERVICOS LTDA.

23/08/2021 - 10:35:26 Sistema Para o item 0115 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E
SERVICOS LTDA.

23/08/2021 - 10:35:26 Sistema Para o item 0116 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E
SERVICOS LTDA.

23/08/2021 - 10:35:26 Sistema Para o item 0117 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E
SERVICOS LTDA.

23/08/2021 - 10:35:26 Sistema Para o item 0118 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E
SERVICOS LTDA.

23/08/2021 - 10:35:26 Sistema Para o item 0119 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E
SERVICOS LTDA.

23/08/2021 - 10:35:26 Sistema Para o item 0120 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E
SERVICOS LTDA.

23/08/2021 - 10:35:26 Sistema Para o item 0121 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E
SERVICOS LTDA.

23/08/2021 - 10:35:26 Sistema Para o item 0122 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E
SERVICOS LTDA.

23/08/2021 - 10:35:26 Sistema Para o item 0123 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E
SERVICOS LTDA.

23/08/2021 - 10:35:26 Sistema Para o item 0124 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E
SERVICOS LTDA.

23/08/2021 - 10:35:26 Sistema Para o item 0125 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E
SERVICOS LTDA.

23/08/2021 - 10:35:26 Sistema Para o item 0126 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E
SERVICOS LTDA.

23/08/2021 - 10:35:26 Sistema Para o item 0127 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E
SERVICOS LTDA.

23/08/2021 - 10:35:26 Sistema Para o item 0128 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E
SERVICOS LTDA.

23/08/2021 - 10:35:26 Sistema Para o item 0129 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E
SERVICOS LTDA.

23/08/2021 - 10:35:26 Sistema Para o item 0130 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E
SERVICOS LTDA.

23/08/2021 - 10:35:26 Sistema Para o item 0131 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E
SERVICOS LTDA.

23/08/2021 - 10:35:26 Sistema Para o item 0132 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E
SERVICOS LTDA.

23/08/2021 - 10:35:26 Sistema Para o item 0133 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E
SERVICOS LTDA.

23/08/2021 - 10:35:26 Sistema Para o item 0134 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E
SERVICOS LTDA.

23/08/2021 - 10:35:26 Sistema Para o item 0135 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E
SERVICOS LTDA.

23/08/2021 - 10:35:26 Sistema Para o item 0136 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E
SERVICOS LTDA.

23/08/2021 - 10:35:26 Sistema Para o item 0137 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E
SERVICOS LTDA.

23/08/2021 - 10:35:26 Sistema Para o item 0138 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E
SERVICOS LTDA.

23/08/2021 - 10:35:26 Sistema Para o item 0139 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E
SERVICOS LTDA.

23/08/2021 - 10:35:26 Sistema Para o item 0140 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E
SERVICOS LTDA.
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23/08/2021 - 10:35:26 Sistema Para o item 0141 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E
SERVICOS LTDA.

23/08/2021 - 10:35:26 Sistema Para o item 0142 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E
SERVICOS LTDA.

23/08/2021 - 10:35:26 Sistema Para o item 0143 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E
SERVICOS LTDA.

23/08/2021 - 10:35:26 Sistema Para o item 0144 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E
SERVICOS LTDA.

23/08/2021 - 10:35:26 Sistema Para o item 0145 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E
SERVICOS LTDA.

23/08/2021 - 10:35:26 Sistema Para o item 0146 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E
SERVICOS LTDA.

23/08/2021 - 10:35:26 Sistema Para o item 0147 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E
SERVICOS LTDA.

23/08/2021 - 10:35:26 Sistema Para o item 0148 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E
SERVICOS LTDA.

23/08/2021 - 10:35:26 Sistema Para o item 0149 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E
SERVICOS LTDA.

23/08/2021 - 10:35:26 Sistema Para o item 0150 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E
SERVICOS LTDA.

23/08/2021 - 10:35:26 Sistema Para o item 0151 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E
SERVICOS LTDA.

23/08/2021 - 10:35:26 Sistema Para o item 0152 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E
SERVICOS LTDA.

23/08/2021 - 10:35:26 Sistema Para o item 0153 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E
SERVICOS LTDA.

23/08/2021 - 10:35:26 Sistema Para o item 0154 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E
SERVICOS LTDA.

23/08/2021 - 10:35:26 Sistema Para o item 0155 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E
SERVICOS LTDA.

23/08/2021 - 10:35:26 Sistema Para o item 0156 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E
SERVICOS LTDA.

23/08/2021 - 10:35:26 Sistema Para o item 0157 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E
SERVICOS LTDA.

23/08/2021 - 10:35:26 Sistema Para o item 0158 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E
SERVICOS LTDA.

23/08/2021 - 10:35:26 Sistema Para o item 0159 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E
SERVICOS LTDA.

23/08/2021 - 10:35:26 Sistema Para o item 0160 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E
SERVICOS LTDA.

23/08/2021 - 10:35:26 Sistema Para o item 0161 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E
SERVICOS LTDA.

23/08/2021 - 10:35:26 Sistema Para o item 0162 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E
SERVICOS LTDA.

23/08/2021 - 10:35:26 Sistema Para o item 0163 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E
SERVICOS LTDA.

23/08/2021 - 10:35:26 Sistema Para o item 0164 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E
SERVICOS LTDA.

23/08/2021 - 10:37:49 Sistema A data limite de intenção de recursos foi definida pelo pregoeiro para 23/08/2021 às 11:10.

23/08/2021 - 11:13:44 Sistema O julgamento da intenção de recurso foi revertido para o item 0162.

23/08/2021 - 11:13:44 Sistema Intenção: Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME (AR ELETRICA
ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-08, pelo fato de essa não ter anexado junto à
habilitação o documento a que faz referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro
cadastral junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da emissão do
certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos, após análise da comissão, pela
inabilitação dessa licitante em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da
isonomia, visto que em procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE 9/2021-017 PMI, cujo o objeto
na oportunidade era aquisição de EPI`S (equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da
secretaria municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e... (CONTINUA)

23/08/2021 - 11:13:44 Sistema (CONT. 1) demais unidades vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao Ministério Público .
Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de
1993, visto que os preços praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de habilitação, além de não
atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item 9.10.11, A) do instrumento convocatório.

23/08/2021 - 11:13:44 Sistema Justificativa: Conforme registrado, a empresa foi inabilitada.

23/08/2021 - 11:13:51 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0162.

23/08/2021 - 11:13:51 Sistema Intenção: Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME (AR ELETRICA
ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-08, pelo fato de essa não ter anexado junto à
habilitação o documento a que faz referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro
cadastral junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da emissão do
certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos, após análise da comissão, pela
inabilitação dessa licitante em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da
isonomia, visto que em procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE 9/2021-017 PMI, cujo o objeto
na oportunidade era aquisição de EPI`S (equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da
secretaria municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e... (CONTINUA)
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23/08/2021 - 11:13:51 Sistema (CONT. 1) demais unidades vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao Ministério Público .
Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de
1993, visto que os preços praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de habilitação, além de não
atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item 9.10.11, A) do instrumento convocatório.

23/08/2021 - 11:13:51 Sistema Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada

23/08/2021 - 11:24:10 Sistema O julgamento da intenção de recurso foi revertido para o item 0056.

23/08/2021 - 11:24:10 Sistema Intenção: Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME (AR ELETRICA
ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-08, pelo fato de essa não ter anexado junto à
habilitação o documento a que faz referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro
cadastral junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da emissão do
certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos, após análise da comissão, pela
inabilitação dessa licitante em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da
isonomia, visto que em procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE 9/2021-017 PMI, cujo o objeto
na oportunidade era aquisição de EPI`S (equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da
secretaria municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e... (CONTINUA)

23/08/2021 - 11:24:10 Sistema (CONT. 1) demais unidades vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao Ministério Público .
Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de
1993, visto que os preços praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de habilitação, além de não
atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item 9.10.11, A) do instrumento convocatório.

23/08/2021 - 11:24:10 Sistema Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada

23/08/2021 - 11:24:18 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0056.

23/08/2021 - 11:24:18 Sistema Intenção: Manifesto intenção de recurso em face da empresa GIVANILDO R SOUSA - ME (AR ELETRICA
ELETRICIDADE E REFRIGERACAO), CNPJ: 14.671.599/0001-08, pelo fato de essa não ter anexado junto à
habilitação o documento a que faz referência o item 9.9.8 mediante a apresentação da prova de registro
cadastral junto ao sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, através da emissão do
certificado de regularidade cadastral – CRC, desse modo solicitamos, após análise da comissão, pela
inabilitação dessa licitante em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da
isonomia, visto que em procedimento anterior a requerente foi inabilitada pela falta do documento
mencionado acima no procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO – PE 9/2021-017 PMI, cujo o objeto
na oportunidade era aquisição de EPI`S (equipamentos de proteção individual) para atender a demanda da
secretaria municipal de infraestrutura, secretaria municipal de saúde e... (CONTINUA)

23/08/2021 - 11:24:18 Sistema (CONT. 1) demais unidades vinculadas, desse modo solicitamos que a comissão de licitação representada
pela Sra. Pregoeira, atue de forma uniforme, sob pena de manifestação junto ao Ministério Público .
Ademais, solicitamos que seja efetuada diligências com base no artigo 48 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de
1993, visto que os preços praticados por essa licitante são inexequíveis e estão em desacordo com o que
vinha sendo praticado conforme atestados que foram juntados nos documentos de habilitação, além de não
atender ao quantitativo mínimo de 50% conforme item 9.10.11, A) do instrumento convocatório.

23/08/2021 - 11:24:18 Sistema Justificativa: Conforme registrado a empresa foi inabilitada

23/08/2021 - 11:24:27 Sistema A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.

Alice de Souza Damaceno

Pregoeiro(a)

Alice de Souza Damaceno

Apoio

INACIO DOS SANTOS SILVA

Apoio


