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Prefeitura Municipal de Santarém Novo
Prefeitura Municipal de Santarém Novo
Prefeitura Municipal de Santarém Novo

Registro de Preços Eletrônico nº 004/2020

Às 10:00 do dia 23/07/2020, reuniu-se o Pregoeiro(a) Oficial deste órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados por Ato Legal, para em 
atendimento às disposições contidas em Decreto realizar os procedimentos relativos ao presente Pregão, cujo objeto é REGISTRO DE PREÇO PARA MATERIAIS 
DE CONSTRUÇÃO EM GERAL (ELÉTRICO, HIDRÁULICO E TINTAS), DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES BÁSICAS DA PREFEITURA E SECRETARIAS, 
conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos
Inicialmente, o pregoeiro(a) abriu a sessão pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas e abrindo a fase de 
lances.
Ao final do prazo previsto no edital, foram encerradas as ofertas de lances e dado prosseguimento aos demais tramites do processo, até sua fase de 
homologação. 

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

Itens Licitados
Código Produto V. Referência Qtde Unidade Situação

12/07/2020 20:50 13/07/2020 09:30 20/07/2020 09:30 23/07/2020 09:30 23/07/2020 10:00

0001 Treliça 12/12 62,29 102 UN Homologado
0002 Vergalhão de 5/16 27,36 630 UN Homologado
0003 Vergalhão de 3/8 38,74 3.000 UN Homologado
0004 "pregos Em Aço 2 X 12"" - Com Cabeça " 12,36 123 KG Homologado
0005 "pregos Em Aço 1 ½ X 12"" - Com Cabeça " 11,99 138 KG Homologado
0006 Pregos Em Aço 3 X 9 - Com Cabeça 13,12 155 KG Homologado
0007 Pregos Em Aço 1 X 16 - Com Cabeça 13,12 305 KG Fracassado
0008 Pregos Em Aço 5 X 4 - Com Cabeça 13,40 102 KG Homologado
0009 Pregos Em Aço 4 X 5 - Com Cabeça 11,67 123 KG Fracassado
0010 Cadeado Em Aço 30mm 22,52 50 UN Fracassado
0011 Cadeado Em Aço 50mm 33,34 50 UN Homologado
0012 Cadeado Em Aço 20mm 15,13 50 UN Homologado
0013 Arame Recozido 11,82 420 KG Homologado
0014 Arame Galvanizado 2,10mm X 14 (rolo Com 10kg) 80,59 63 KG Homologado
0015 Disjuntor de 3 Polos 40a (din) 43,00 166 UN Homologado
0016 Disjuntor de 3 Polos 120a (din) 127,97 166 UN Fracassado
0017 Disjuntor de 1 Polo 10 A (din) 21,76 220 UN Homologado
0018 Disjuntor de 1 Polo 20a (din) 23,66 160 UN Homologado
0019 Disjuntor de 2 Polos 20a (din) 38,35 205 UN Homologado
0020 Disjuntor de 2 Polos 30a (din) 32,55 190 UN Homologado

0021
Abraçadeira de Nylon Natural 4,5 X 200mm, Pacote Com 100 
Und

52,54 90 PC Homologado

0022 "haste de Aterramento5/8"" X 2,40m " 25,88 72 UN Homologado
0023 Base Relé Fotoelétrico 360g 22,33 630 UN Homologado
0024 Bocal Com Rabicho E-27 4,07 181 UN Homologado
0025 Bocal Paflon E-27 6,40 400 UN Homologado
0026 "eletrodutos Pvc 3/4 "" " 32,43 90 UN Homologado
0027 "eletrodutos Pvc ½"" " 21,92 96 UN Homologado
0028 Cabo Cobre 750v 4,0mm2 2,84 6.300 M Homologado
0029 Cabo Cobre 750v 10,0mm2 5,66 1.260 M Homologado
0030 Cabo Cobre 750v 2,5mm2 2,15 6.300 M Homologado
0031 Cabo Cobre 750v 1,5mm2 1,88 1.230 M Homologado
0032 Caixa de Embutir 4x2 Pvc 1,56 900 UN Homologado
0033 Caixa Para Medição Bifásica (padrão Celpa) 96,46 63 UN Homologado
0034 Caixa Para Medição Trifásica (padrão Celpa) 104,87 153 UN Homologado
0035 Extensão Elétrica Com Tomada Tripla Colorida 33,81 87 UN Homologado
0036 "curva Pvc 180° ½"" " 10,30 48 UN Homologado
0037 "curva Pvc 180° 1"" " 13,08 48 UN Homologado
0038 "curva Pvc 90° ½"" " 12,04 48 UN Homologado
0039 "curva Pvc 90° 1"" " 12,49 48 UN Homologado
0040 Interruptor 1 Tecla Com 1 Tomada de Embutir 2p + T 10 A 10,65 171 UN Homologado
0041 Grampo Para Fios - Simples e Duplos 12,86 90 CRT Homologado
0042 Interruptor 4 X 2 Embutir 1 Tecla 9,82 153 UN Homologado
0043 Interruptor 4 X 2 Embutir 2 Teclas 14,97 150 UN Homologado

0044
Lâmpada Fluorescente Compacta Eletrônica 34w X 127 V, Base 
E-27

30,50 405 UN Homologado

0045
Lâmpada Fluorescente Compacta Eletrônica 34w X 220 V, Base 
E-27 33,00 795 UN Homologado

0046
Lâmpada Fluorescente Compacta Eletrônica Espiral 20w X 127 
V, Base E-27

19,93 465 UN Homologado

0047
Lâmpada Fluorescente Compacta Eletrônica Espiral 20w X 220 
V, Base E-27

23,27 750 UN Homologado

0048
Lâmpada Fluorescente Compacta Eletrônica Espiral 30w X 127 
V, Base E-27

26,39 410 UN Homologado

0049
Lâmpada Fluorescente Compacta Eletrônica Espiral 30w X 220 
V, Base E-27 26,39 705 UN Homologado

0050 Lâmpada Fluorescente Tubular de 20w 22,13 170 UN Homologado

0051 Luminaria de Sobrepor Em Chapa de Aço P/ 1 Lampada 
Fluorescente de 18w Aletada C

48,41 300 UN Homologado

0052
Luminaria de Sobrepor Em Chapa de Aço P/ Duas Lampadas 
Fluorescente de 18w Aleta

55,71 300 UN Homologado

0053 Braçadeira Tipo D, 1 ½ 2,50 90 UN Homologado
0054 Braçadeira Tipo D, 1 ¼ 2,48 90 UN Homologado
0055 Braçadeira Tipo D, ½ 2,14 90 UN Homologado
0056 Joelho Em Pvc, 25mm, Soldável, 90° 1,11 216 UN Homologado
0057 "joelho Em Pvc, ¾"", Roscável, 90° " 1,93 78 UN Homologado
0058 Joelho Em Pvc, 32mm, Soldável, 90° 2,59 78 UN Homologado
0059 Joelho de 40mm Para Esgoto 3,50 36 UN Homologado
0060 Joelho de 50mm Para Esgoto 4,30 36 UN Homologado
0061 "joelho Em Pvc, ½"", Roscável, 90° " 2,38 75 UN Homologado
0062 Joelho Em Pvc, 20mm, Soldável, 90° 1,01 75 UN Homologado
0063 "adaptador Em Pvc, 20 X ½"", Soldável " 10,28 195 UN Fracassado
0064 Caixa D`água Em Polietileno Com Tampa 3.000 Litros 1.624,52 36 UN Fracassado
0065 Caixa D`água Em Polietileno Com Tampa 1.000 Litros 294,65 24 UN Anulado
0066 Tê Longo Em Pvc, 100 X 75mm, Soldável Para Esgoto 9,33 51 UN Homologado
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Código Produto V. Referência Qtde Unidade Situação

Documentos Anexados ao Processo

0067 Tê Em Pvc, 25mm, Soldável Para Água 2,55 78 UN Homologado
0068 Tê Em Pvc, 32mm, Soldável Para Água 4,66 69 UN Homologado
0069 Tê Em Pvc, 100mm, Soldável Para Água 10,53 93 UN Homologado
0070 Redução Em Pvc, 25 X 20mm Soldável 1,69 75 UN Homologado
0071 Redução Em Pvc, 32 X 25mm Soldável 2,70 69 UN Homologado
0072 "adaptador Curto Em Pvc, 50 X 1.12"" Soldável " 4,73 195 UN Homologado
0073 Bucha de Redução Em Pvc, 25 X 20mm Soldável 1,55 120 UN Homologado
0074 Bucha de Redução Em Pvc, 32 X 25mm Soldável 2,63 120 UN Homologado
0075 Fita Veda Rosca 18mm X 25m 5,30 99 UN Homologado
0076 Cola Para Vedação de Tubo Pvc, 175 G 14,96 120 UN Homologado
0077 Caixa Múltipla de Gordura, Em Pvc, 350 X 300mm Com Tampa 328,19 81 UN Fracassado
0078 Caps Em Pvc 20mm Soldável 1,15 105 UN Homologado
0079 Caps Em Pvc 25mm Soldável 1,37 60 UN Homologado
0080 Caps Em Pvc 60mm Soldável 6,96 33 UN Homologado
0081 Caps Em Pvc 100mm Soldável 24,93 60 UN Homologado
0082 "engate Plástico, ½"" X 40cm Flexível " 5,30 48 UN Homologado
0083 Tubo Em Pvc 20mm X 6m Soldável Para Água 12,52 270 UN Fracassado
0084 Tubo Em Pvc 25mm X 6m Soldável Para Água 16,85 270 UN Fracassado
0085 Tubo Em Pvc 50mm X 6m Soldável Para Água 55,90 60 UN Fracassado
0086 Tubo Em Pvc 50mm X 6m Soldável Para Esgoto 37,48 27 UN Fracassado
0087 Torneira Tanque Longa ½ X ¾ Cromado 54,11 207 UN Fracassado
0088 "torneira Em Plástico ½"" Para Bancada de Pia Com Bica Móvel " 40,40 252 UN Fracassado
0089 "sifão Sanfonado Simples Branco Universal 1 ½"" X 40/48/50 " 12,22 306 UN Homologado
0090 Ralo Em Plástico 100 X 40mm Com Grelha Branca 15,70 225 UN Fracassado
0091 Seixo Comum 124,10 1.200 M³ Fracassado
0092 Tijolos de 6 Furos 428,67 1.046 MLR Fracassado
0093 Areia Para Construção 59,96 2.400 M³ Homologado
0094 Pedra Brita 152,80 780 M³ Homologado
0095 Cimento 50kg 36,85 7.550 SCO Fracassado
0096 Telha Cerâmica Tipo Plan, Comp = 46 A 50cm 0,83 129.600 UN Homologado
0097 Tábua Branca 12 X 400cm 102,13 162 DZ Fracassado
0098 Telha Ondina Tamanho 2,44x0,50 23,62 9.500 UN Homologado
0099 Cumeeira Para Telha Cerâmica 22,45 90 UN Fracassado
0100 Peça de Madeira 15x15cm de 1ª Qualidade 100,20 360 M Fracassado
0101 "peça de Madeira 4""x2"" de 1ª Qualidade " 48,95 360 M Homologado
0102 "peça de Madeira 5""x3"" de 1ª Qualidade " 55,87 360 M Fracassado
0103 Tábua Forte Em Madeira 12 X 400cm 126,96 162 DZ Fracassado
0104 Ripão Em Madeira Mista 5x2cm 103,20 8.600 DZ Fracassado
0105 "pernamanca 3"" X 2"" 4m - Madeira Branca " 178,47 360 DZ Fracassado
0106 Ripa e Madeira Para Telhado 2 ½ X ½, 5m 105,81 10.100 DZ Fracassado
0107 Assento Para Vaso Sanitário Em Plástico (simples) 27,19 234 UN Homologado
0108 Assento Para Vaso Sanitário Infantil Em Plástico (almofadado) 66,00 162 UN Fracassado

0109
Assento Para Vaso Sanitário Em Plástico Para Portador de 
Necessidades Especiais

125,13 126 UN Fracassado

0110 Forro Em Pvc Rígido 10cmx6m Branco 13,25 1.950 UN Homologado
0111 Forro Em Pvc Rígido 20cmx6m Branco 17,20 2.550 UN Homologado
0112 Água Raz 900ml 15,95 54 UN Homologado
0113 Argamassa (rejunte) Para Acabamento Cinza Platina Com 5kg 13,06 630 UN Homologado
0114 Argamassa (rejunte) Para Acabamento Bege Com 5kg 6,28 78 UN Homologado
0115 Argamassa (rejunte) Para Acabamento Branco Com 5kg 9,51 162 UN Homologado
0116 Argamassa Acii, Para Assentamento de Lajota, Saco Com 20kg 17,77 378 UN Homologado
0117 Argamassa Aci Para Assentamento de Lajota, Saco Com 20 Kg 10,23 1.440 UN Homologado
0118 Lixa D`água Nº 50 1,94 48 UN Homologado
0119 Lixa D`água Nº 100 1,84 48 UN Homologado
0120 Lixa Para Madeira Nº 180 1,90 144 UN Homologado
0121 Lixa D`água Nº 200 2,21 39 UN Homologado
0122 Lixa D`água Nº 600 3,28 39 UN Homologado
0123 Lixa Para Madeira Nº 50 1,91 144 UN Homologado
0124 Lixa Para Madeira Nº 100 2,80 144 UN Homologado
0125 Lixa Para Massa Nº 100 1,65 144 UN Homologado
0126 Lixa Para Massa Nº 150 1,90 144 UN Homologado
0127 Lixa Para Massa Nº 320 1,72 144 UN Homologado
0128 Lixa Para Metais Nº 150 1,96 144 UN Homologado
0129 Lixa Para Metais Nº 40 3,10 405 UN Homologado
0130 Balacim Em Alumínio 40x40 44,33 123 UN Fracassado
0131 Barra de Apoio Inox Reta 80cm 126,86 200 UN Fracassado
0132 Cal Hidratado 5kg 7,01 90 UN Homologado
0133 Cal Super 10kg 12,32 920 UN Homologado
0134 Caixilho Em Madeira 64,78 340 M² Fracassado
0135 Porta Em Angelim 3cm X 2,10m X 0,90m 277,20 170 UN Fracassado
0136 Porta Em Angelim 2,10cm X 0,80m X 0,35m 261,00 131 UN Fracassado
0137 Porta Em Angelim 2,00cm X 2,10m X 0,60m 248,40 125 UN Fracassado
0138 Verniz 3,6l 51,60 69 UN Fracassado
0139 Janela Em Angelim 1,20m X 1,20m X 3cm 444,72 275 UN Fracassado
0140 Cola Branca Para Madeira (1 Litro) 18,89 135 UN Fracassado
0141 "conector Para Haste de Aterramento 3/8"" " 15,15 54 UN Fracassado
0142 Massa Corrida, Acrílica, Com 18 Litros 135,77 225 UN Fracassado
0143 Massa Corrida, Pva, Com 18 Litros 90,32 225 UN Fracassado
0144 Impermeabilizante 1 Quilo 41,83 114 KG Fracassado
0145 Vaso Sanitário Em Louça Branco P/ Portador de Neces. Especiais 582,84 89 UN Fracassado
0146 Vaso Sanitário Em Louça Com Caixa Acoplada 340,41 117 UN Fracassado
0147 Piso Em Cerâmica Antiderrapante Pei 5 30 X 30cm Tipo A 24,24 405 M² Homologado
0148 Piso Em Cerâmica Pei 4 Liso 50 X 50cm Tipo A 29,51 405 M² Homologado
0149 Piso Em Cerâmica Pei 5 Antiderrapante 41 X 41cm Tipo A 34,27 600 M² Fracassado
0150 Piso Em Cerâmica Pei 5 Liso 45 X 45cm Tipo A 32,49 1.800 M² Homologado
0151 Pó Xadrez 500g 19,59 90 KG Homologado
0152 Tinta Acrílica 18 Litros Cores Diversas 165,73 490 UN Homologado
0153 Tinta Acrílica Galão 3,6 Litros Cores Diversas 65,24 235 UN Homologado
0154 Tinta Base D`água 18 Litros Cores Diversas 145,46 490 UN Homologado
0155 Tinta Base D`água Galão 3,6 Litros Cores Diversas 51,79 208 UN Homologado
0156 Tinta Óleo Galão 3,6 Litros 82,31 169 UN Fracassado

0157
Tinta Esmalte Sintético Acetinado Para Madeira 3,6 Litros Cores 
Diversas 84,01 111 UN Fracassado

0158 Removedor Para Tinta Líquido 47,89 110 UN Homologado
0159 Pia Em Inox 1 Cuba Concretada 1,40 X 0,53m 206,91 81 UN Anulado
0160 Pia Em Inox 1 Cuba Concretada 1,20 X 0,53 168,27 81 UN Fracassado
0161 Thinner Galão 5 Litros 61,05 27 UN Homologado
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Data Documento

Mensagens Enviadas pelo Pregoeiro
Data Assunto Frase

12/07/2020 EditalMaterialDeConstruaAo
12/07/2020 TermoDeReferencia

23/07/2020 
- 17:50

Negociação 
aberta para o 
processo 
004/2020

Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 
1,4,6,7,13,14,16,17,20,21,24,25,27,32,33,36,37,38,39,41,42,43,53,54,56,58,60,61,72,74,78,79,83,84,85,86,87,88,90,120,123,125,126,127,129,138,141,146,152,155,157,161 do processo 004/2020.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

23/07/2020 
- 17:50

Negociação 
aberta para o 
processo 
004/2020

Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 2,28,29,30,31 do processo 004/2020.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

23/07/2020 
- 17:50

Negociação 
aberta para o 
processo 
004/2020

Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 
3,5,8,15,18,19,22,23,26,34,51,52,55,57,59,62,65,66,67,68,69,70,71,73,75,76,80,81,82,89,93,94,96,98,101,110,111,112,113,114,115,116,117,118,119,121,122,124,128,132,133,147,148,150,151,158,159 
do processo 004/2020.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

23/07/2020 
- 17:50

Negociação 
aberta para o 
processo 
004/2020

Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 10,11,12,35,40,44,45,46,47,48,49,50,107,108,109,131,142,143,153,154,156 do processo 004/2020.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

23/07/2020 
- 17:50

Negociação 
aberta para o 
processo 
004/2020

Você recebeu um novo pedido de negociação no item 64 do processo 004/2020.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

23/07/2020 
- 17:52

Agendamento 
da data 
limite da 
fase de 
negociação

A data limite para negociação foi definida pelo pregoeiro para 23/07/2020 às 19:53.

23/07/2020 
- 20:53

Negociação 
aberta no 
processo 
004/2020

Você recebeu um novo pedido de negociação no item 0004 do processo 004/2020.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

23/07/2020 
- 20:55

Negociação 
aberta no 
processo 
004/2020

Você recebeu um novo pedido de negociação no item 0004 do processo 004/2020.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

23/07/2020 
- 20:59

Negociação 
aberta no 
processo 
004/2020

Você recebeu um novo pedido de negociação no item 0005 do processo 004/2020.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

23/07/2020 
- 21:01

Negociação 
aberta no 
processo 
004/2020

Você recebeu um novo pedido de negociação no item 0007 do processo 004/2020.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

23/07/2020 
- 21:02

Intenção de 
recurso 
enviada para 
o processo 
004/2020

Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0023 do processo 004/2020.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

23/07/2020 
- 21:13

Negociação 
aberta no 
processo 
004/2020

Você recebeu um novo pedido de negociação no item 0013 do processo 004/2020.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

23/07/2020 
- 21:15

Mensagem 
para 
negociação 
no processo 
004/2020

Foi enviada uma nova mensagem para negociação no processo 004/2020.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

23/07/2020 
- 21:26

Negociação 
aberta no 
processo 
004/2020

Você recebeu um novo pedido de negociação no item 0013 do processo 004/2020.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

23/07/2020 
- 21:27

Negociação 
aberta no 
processo 
004/2020

Você recebeu um novo pedido de negociação no item 0016 do processo 004/2020.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

23/07/2020 
- 21:28

Negociação 
aberta no 
processo 
004/2020

Você recebeu um novo pedido de negociação no item 0018 do processo 004/2020.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

23/07/2020 
- 21:34

Negociação 
aberta no 
processo 
004/2020

Você recebeu um novo pedido de negociação no item 0029 do processo 004/2020.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

23/07/2020 
- 21:36

Negociação 
aberta no 
processo 
004/2020

Você recebeu um novo pedido de negociação no item 0033 do processo 004/2020.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

23/07/2020 
- 21:47

Negociação 
aberta no 
processo 
004/2020

Você recebeu um novo pedido de negociação no item 0029 do processo 004/2020.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

23/07/2020 
- 21:50

Negociação 
aberta no 
processo 
004/2020

Você recebeu um novo pedido de negociação no item 0033 do processo 004/2020.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

23/07/2020 
- 21:53

Negociação 
aberta no 
processo 
004/2020

Você recebeu um novo pedido de negociação no item 0052 do processo 004/2020.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

23/07/2020 
- 21:55

Negociação 
aberta no 
processo 
004/2020

Você recebeu um novo pedido de negociação no item 0055 do processo 004/2020.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

23/07/2020 
- 21:55

Negociação 
aberta no 
processo 
004/2020

Você recebeu um novo pedido de negociação no item 0059 do processo 004/2020.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

23/07/2020 
- 22:01

Negociação 
aberta no 
processo 
004/2020

Você recebeu um novo pedido de negociação no item 0062 do processo 004/2020.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Page 3 of 232Portal de Compras Públicas | Ata Final

30/07/2020file:///C:/Users/FABIO/Downloads/AtaTotal_120274.html



Data Assunto Frase
23/07/2020 
- 22:03

Negociação 
aberta no 
processo 
004/2020

Você recebeu um novo pedido de negociação no item 0066 do processo 004/2020.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

23/07/2020 
- 22:04

Negociação 
aberta no 
processo 
004/2020

Você recebeu um novo pedido de negociação no item 0067 do processo 004/2020.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

23/07/2020 
- 22:07

Negociação 
aberta no 
processo 
004/2020

Você recebeu um novo pedido de negociação no item 0070 do processo 004/2020.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

23/07/2020 
- 22:09

Negociação 
aberta no 
processo 
004/2020

Você recebeu um novo pedido de negociação no item 0071 do processo 004/2020.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

23/07/2020 
- 22:10

Negociação 
aberta no 
processo 
004/2020

Você recebeu um novo pedido de negociação no item 0073 do processo 004/2020.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

23/07/2020 
- 22:11

Negociação 
aberta no 
processo 
004/2020

Você recebeu um novo pedido de negociação no item 0080 do processo 004/2020.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

23/07/2020 
- 22:14

Negociação 
aberta no 
processo 
004/2020

Você recebeu um novo pedido de negociação no item 0081 do processo 004/2020.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

23/07/2020 
- 22:14

Negociação 
aberta no 
processo 
004/2020

Você recebeu um novo pedido de negociação no item 0093 do processo 004/2020.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

23/07/2020 
- 22:15

Negociação 
aberta no 
processo 
004/2020

Você recebeu um novo pedido de negociação no item 0094 do processo 004/2020.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

23/07/2020 
- 22:17

Negociação 
aberta no 
processo 
004/2020

Você recebeu um novo pedido de negociação no item 0096 do processo 004/2020.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

23/07/2020 
- 22:24

Documentos 
solicitados 
para o 
processo 
004/2020

Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 004/2020.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

23/07/2020 
- 22:25

Documentos 
solicitados 
para o 
processo 
004/2020

Foram solicitadas diligências no item 0002 do processo 004/2020.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

23/07/2020 
- 22:26

Documentos 
solicitados 
para o 
processo 
004/2020

Foram solicitadas diligências no item 0003 do processo 004/2020.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

23/07/2020 
- 22:28

Documentos 
solicitados 
para o 
processo 
004/2020

Foram solicitadas diligências no item 0010 do processo 004/2020.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

23/07/2020 
- 22:29

Documentos 
solicitados 
para o 
processo 
004/2020

Foram solicitadas diligências no item 0064 do processo 004/2020.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

27/07/2020 
- 12:01

Negociação 
aberta no 
processo 
004/2020

Você recebeu um novo pedido de negociação no item 0004 do processo 004/2020.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

27/07/2020 
- 12:02

Negociação 
aberta no 
processo 
004/2020

Você recebeu um novo pedido de negociação no item 0017 do processo 004/2020.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

27/07/2020 
- 12:05

Negociação 
aberta no 
processo 
004/2020

Você recebeu um novo pedido de negociação no item 0029 do processo 004/2020.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

27/07/2020 
- 12:09

Negociação 
aberta no 
processo 
004/2020

Você recebeu um novo pedido de negociação no item 0031 do processo 004/2020.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

27/07/2020 
- 12:16

Negociação 
aberta no 
processo 
004/2020

Você recebeu um novo pedido de negociação no item 0032 do processo 004/2020.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

27/07/2020 
- 12:18

Negociação 
aberta no 
processo 
004/2020

Você recebeu um novo pedido de negociação no item 0036 do processo 004/2020.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

27/07/2020 
- 12:19

Negociação 
aberta no 
processo 
004/2020

Você recebeu um novo pedido de negociação no item 0037 do processo 004/2020.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

27/07/2020 
- 12:26

Negociação 
aberta no 
processo 
004/2020

Você recebeu um novo pedido de negociação no item 0038 do processo 004/2020.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

27/07/2020 
- 12:31

Negociação 
aberta no 
processo 
004/2020

Você recebeu um novo pedido de negociação no item 0039 do processo 004/2020.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

27/07/2020 
- 12:34

Negociação 
aberta no 
processo 
004/2020

Você recebeu um novo pedido de negociação no item 0041 do processo 004/2020.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

27/07/2020 
- 12:55

Negociação 
aberta no 
processo 
004/2020

Você recebeu um novo pedido de negociação no item 0042 do processo 004/2020.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

27/07/2020 
- 13:05

Negociação 
aberta no 

Você recebeu um novo pedido de negociação no item 0043 do processo 004/2020.
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Data Assunto Frase
processo 
004/2020

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

27/07/2020 
- 13:07

Negociação 
aberta no 
processo 
004/2020

Você recebeu um novo pedido de negociação no item 0053 do processo 004/2020.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

27/07/2020 
- 13:08

Negociação 
aberta no 
processo 
004/2020

Você recebeu um novo pedido de negociação no item 0054 do processo 004/2020.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

27/07/2020 
- 13:15

Negociação 
aberta no 
processo 
004/2020

Você recebeu um novo pedido de negociação no item 0056 do processo 004/2020.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

27/07/2020 
- 13:17

Negociação 
aberta no 
processo 
004/2020

Você recebeu um novo pedido de negociação no item 0058 do processo 004/2020.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

27/07/2020 
- 13:18

Negociação 
aberta no 
processo 
004/2020

Você recebeu um novo pedido de negociação no item 0060 do processo 004/2020.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

27/07/2020 
- 13:21

Negociação 
aberta no 
processo 
004/2020

Você recebeu um novo pedido de negociação no item 0061 do processo 004/2020.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

27/07/2020 
- 13:24

Negociação 
aberta no 
processo 
004/2020

Você recebeu um novo pedido de negociação no item 0072 do processo 004/2020.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

27/07/2020 
- 13:29

Negociação 
aberta no 
processo 
004/2020

Você recebeu um novo pedido de negociação no item 0074 do processo 004/2020.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

27/07/2020 
- 13:30

Negociação 
aberta no 
processo 
004/2020

Você recebeu um novo pedido de negociação no item 0078 do processo 004/2020.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

27/07/2020 
- 13:33

Negociação 
aberta no 
processo 
004/2020

Você recebeu um novo pedido de negociação no item 0079 do processo 004/2020.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

27/07/2020 
- 13:35

Negociação 
aberta no 
processo 
004/2020

Você recebeu um novo pedido de negociação no item 0101 do processo 004/2020.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

27/07/2020 
- 13:40

Negociação 
aberta no 
processo 
004/2020

Você recebeu um novo pedido de negociação no item 0111 do processo 004/2020.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

27/07/2020 
- 13:42

Negociação 
aberta no 
processo 
004/2020

Você recebeu um novo pedido de negociação no item 0114 do processo 004/2020.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

27/07/2020 
- 13:44

Negociação 
aberta no 
processo 
004/2020

Você recebeu um novo pedido de negociação no item 0115 do processo 004/2020.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

27/07/2020 
- 13:45

Negociação 
aberta no 
processo 
004/2020

Você recebeu um novo pedido de negociação no item 0116 do processo 004/2020.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

27/07/2020 
- 13:45

Negociação 
aberta no 
processo 
004/2020

Você recebeu um novo pedido de negociação no item 0117 do processo 004/2020.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

27/07/2020 
- 13:48

Negociação 
aberta no 
processo 
004/2020

Você recebeu um novo pedido de negociação no item 0118 do processo 004/2020.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

27/07/2020 
- 13:51

Negociação 
aberta no 
processo 
004/2020

Você recebeu um novo pedido de negociação no item 0119 do processo 004/2020.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

27/07/2020 
- 13:52

Negociação 
aberta no 
processo 
004/2020

Você recebeu um novo pedido de negociação no item 0120 do processo 004/2020.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

27/07/2020 
- 13:57

Negociação 
aberta no 
processo 
004/2020

Você recebeu um novo pedido de negociação no item 0123 do processo 004/2020.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

27/07/2020 
- 13:58

Negociação 
aberta no 
processo 
004/2020

Você recebeu um novo pedido de negociação no item 0124 do processo 004/2020.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

27/07/2020 
- 14:02

Negociação 
aberta no 
processo 
004/2020

Você recebeu um novo pedido de negociação no item 0125 do processo 004/2020.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

27/07/2020 
- 14:03

Negociação 
aberta no 
processo 
004/2020

Você recebeu um novo pedido de negociação no item 0126 do processo 004/2020.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

27/07/2020 
- 14:05

Negociação 
aberta no 
processo 
004/2020

Você recebeu um novo pedido de negociação no item 0127 do processo 004/2020.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

27/07/2020 
- 14:06

Negociação 
aberta no 
processo 
004/2020

Você recebeu um novo pedido de negociação no item 0128 do processo 004/2020.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

27/07/2020 
- 14:08

Negociação 
aberta no 
processo 
004/2020

Você recebeu um novo pedido de negociação no item 0131 do processo 004/2020.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

27/07/2020 
- 14:09

Negociação 
aberta no 
processo 
004/2020

Você recebeu um novo pedido de negociação no item 0132 do processo 004/2020.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
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Data Assunto Frase

Vencedores
Código Produto Fornecedor Modelo Marca/Fabricante Melhor Lance Valor Total

27/07/2020 
- 14:17

Negociação 
aberta no 
processo 
004/2020

Você recebeu um novo pedido de negociação no item 0133 do processo 004/2020.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

27/07/2020 
- 14:22

Negociação 
aberta no 
processo 
004/2020

Você recebeu um novo pedido de negociação no item 0147 do processo 004/2020.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

27/07/2020 
- 14:22

Negociação 
aberta no 
processo 
004/2020

Você recebeu um novo pedido de negociação no item 0148 do processo 004/2020.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

27/07/2020 
- 14:24

Negociação 
aberta no 
processo 
004/2020

Você recebeu um novo pedido de negociação no item 0151 do processo 004/2020.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

27/07/2020 
- 14:25

Negociação 
aberta no 
processo 
004/2020

Você recebeu um novo pedido de negociação no item 0158 do processo 004/2020.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

27/07/2020 
- 14:28

Negociação 
aberta no 
processo 
004/2020

Você recebeu um novo pedido de negociação no item 0161 do processo 004/2020.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

27/07/2020 
- 14:31

Documentos 
solicitados 
para o 
processo 
004/2020

Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 004/2020.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

27/07/2020 
- 14:35

Negociação 
aberta no 
processo 
004/2020

Você recebeu um novo pedido de negociação no item 0131 do processo 004/2020.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

27/07/2020 
- 14:41

Documentos 
solicitados 
para o 
processo 
004/2020

Foram solicitadas diligências no item 0131 do processo 004/2020.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

27/07/2020 
- 15:56

Intenção de 
recurso 
enviada para 
o processo 
004/2020

Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0065 do processo 004/2020.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

27/07/2020 
- 16:02

Negociação 
aberta no 
processo 
004/2020

Você recebeu um novo pedido de negociação no item 0024 do processo 004/2020.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

27/07/2020 
- 16:05

Negociação 
aberta no 
processo 
004/2020

Você recebeu um novo pedido de negociação no item 0025 do processo 004/2020.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

27/07/2020 
- 16:06

Negociação 
aberta no 
processo 
004/2020

Você recebeu um novo pedido de negociação no item 0035 do processo 004/2020.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

27/07/2020 
- 16:08

Negociação 
aberta no 
processo 
004/2020

Você recebeu um novo pedido de negociação no item 0040 do processo 004/2020.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

27/07/2020 
- 16:10

Negociação 
aberta no 
processo 
004/2020

Você recebeu um novo pedido de negociação no item 0047 do processo 004/2020.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

27/07/2020 
- 16:13

Negociação 
aberta no 
processo 
004/2020

Você recebeu um novo pedido de negociação no item 0107 do processo 004/2020.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

27/07/2020 
- 16:31

Documentos 
solicitados 
para o 
processo 
004/2020

Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 004/2020.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

27/07/2020 
- 16:39

Documentos 
solicitados 
para o 
processo 
004/2020

Foram solicitadas diligências no item 0153 do processo 004/2020.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

27/07/2020 
- 17:49

Negociação 
aberta no 
processo 
004/2020

Você recebeu um novo pedido de negociação no item 0153 do processo 004/2020.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

27/07/2020 
- 17:51

Negociação 
aberta no 
processo 
004/2020

Você recebeu um novo pedido de negociação no item 0155 do processo 004/2020.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

27/07/2020 
- 17:55

Documentos 
solicitados 
para o 
processo 
004/2020

Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 004/2020.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

0001 TRELIÇA 12/12 RKA COMERCIO SERVICOS LTDA UNIDADE GERDAU 44,99 4.588,98
0002 Vergalhão de 5/16 RKA COMERCIO SERVICOS LTDA UNIDADE GERDAU 25,70 16.191,00
0003 Vergalhão de 3/8 RKA COMERCIO SERVICOS LTDA UNIDADE GERDAU 37,00 111.000,00

0004
"Pregos em aço 2 x 12"" - 
com cabeça " RKA COMERCIO SERVICOS LTDA QUILO GERDAU 12,35 1.519,05

0005
"Pregos em aço 1 ½ x 12"" - 
com cabeça "

RKA COMERCIO SERVICOS LTDA QUILO GERDAU 11,97 1.651,86

0006
Pregos em aço 3 x 9 - com 
cabeça RKA COMERCIO SERVICOS LTDA QUILO GERDAU 11,70 1.813,50

0007 *
Pregos em aço 1 x 16 - com 
cabeça

0,00 0,00

0008
Pregos em aço 5 x 4 - com 
cabeça RKA COMERCIO SERVICOS LTDA QUILO GERDAU 5,66 577,32

0009 * 0,00 0,00
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Código Produto Fornecedor Modelo Marca/Fabricante Melhor Lance Valor Total
Pregos em aço 4 x 5 - com 
cabeça

0010 * Cadeado em aço 30mm 0,00 0,00
0011 Cadeado em aço 50mm RKA COMERCIO SERVICOS LTDA UNIDADE PAPAIZ 22,98 1.149,00
0012 Cadeado em aço 20mm RKA COMERCIO SERVICOS LTDA UNIDADE PAPAIZ 10,98 549,00
0013 Arame recozido RKA COMERCIO SERVICOS LTDA QUILO GERDAU 11,81 4.960,20

0014
Arame galvanizado 2,10mm 
x 14 (rolo com 10kg)

RKA COMERCIO SERVICOS LTDA QUILO GERDAU 36,85 2.321,55

0015
Disjuntor de 3 polos 40A 
(DIN)

RKA COMERCIO SERVICOS LTDA UNIDADE STEK 24,24 4.023,84

0016 *
Disjuntor de 3 polos 120A 
(DIN)

0,00 0,00

0017
DISJUNTOR DE 1 POLO 10 A 
(DIN)

RKA COMERCIO SERVICOS LTDA UNIDADE STEK 21,75 4.785,00

0018
Disjuntor de 1 polo 20A 
(DIN)

RKA COMERCIO SERVICOS LTDA UNIDADE STEK 23,65 3.784,00

0019
Disjuntor de 2 polos 20A 
(DIN)

RKA COMERCIO SERVICOS LTDA UNIDADE STEK 28,71 5.885,55

0020
Disjuntor de 2 polos 30A 
(DIN)

RKA COMERCIO SERVICOS LTDA UNIDADE STEK 24,90 4.731,00

0021
Abraçadeira de nylon 
natural 4,5 x 200mm, 
pacote com 100 UND

RKA COMERCIO SERVICOS LTDA PACOTE VIEW TECH 19,59 1.763,10

0022
"Haste de aterramento5/8"" 
x 2,40m "

RKA COMERCIO SERVICOS LTDA UNIDADE ILUMI 12,36 889,92

0023 Base relé fotoelétrico 360G RKA COMERCIO SERVICOS LTDA UNIDADE EXACTRON 11,99 7.553,70
0024 Bocal com rabicho E-27 RKA COMERCIO SERVICOS LTDA UNIDADE LEROY MERLIN 4,06 734,86
0025 Bocal paflon E-27 RKA COMERCIO SERVICOS LTDA UNIDADE FPL 6,39 2.556,00
0026 "Eletrodutos PVC 3/4 "" " RKA COMERCIO SERVICOS LTDA UNIDADE TIGRE 13,40 1.206,00
0027 "Eletrodutos PVC ½"" " RKA COMERCIO SERVICOS LTDA UNIDADE TIGRE 11,66 1.119,36
0028 Cabo cobre 750V 4,0mm2 RKA COMERCIO SERVICOS LTDA METRO VERFLEX 2,17 13.671,00
0029 Cabo cobre 750V 10,0mm2 RKA COMERCIO SERVICOS LTDA METRO VERFLEX 5,65 7.119,00
0030 Cabo cobre 750V 2,5mm2 RKA COMERCIO SERVICOS LTDA METRO VERFLEX 1,66 10.458,00
0031 Cabo cobre 750V 1,5mm2 RKA COMERCIO SERVICOS LTDA METRO VERFLEX 1,87 2.300,10
0032 Caixa de embutir 4x2 PVC RKA COMERCIO SERVICOS LTDA UNIDADE TRAMONTINA 1,55 1.395,00

0033
Caixa para medição 
bifásica (padrão CELPA)

RKA COMERCIO SERVICOS LTDA UNIDADE LEROY MERLIN 96,45 6.076,35

0034
Caixa para medição 
trifásica (padrão CELPA)

RKA COMERCIO SERVICOS LTDA UNIDADE LEROY MERLIN 61,05 9.340,65

0035
Extensão elétrica com 
tomada tripla colorida

RKA COMERCIO SERVICOS LTDA UNIDADE POP SPIN 33,80 2.940,60

0036 "Curva PVC 180° ½"" " RKA COMERCIO SERVICOS LTDA UNIDADE TIGRE 10,29 493,92
0037 "Curva PVC 180° 1"" " RKA COMERCIO SERVICOS LTDA UNIDADE TIGRE 12,03 577,44
0038 "Curva PVC 90° ½"" " RKA COMERCIO SERVICOS LTDA UNIDADE TIGRE 12,03 577,44
0039 "Curva PVC 90° 1"" " RKA COMERCIO SERVICOS LTDA UNIDADE TIGRE 12,48 599,04

0040
Interruptor 1 tecla com 1 
tomada de embutir 2P + T 
10 A

RKA COMERCIO SERVICOS LTDA UNIDADE ILUMI 10,64 1.819,44

0041
Grampo para fios - simples 
e duplos

RKA COMERCIO SERVICOS LTDA CARTELA FIXTIL 12,85 1.156,50

0042
Interruptor 4 x 2 embutir 1 
tecla

RKA COMERCIO SERVICOS LTDA UNIDADE ILUMI 9,81 1.500,93

0043
Interruptor 4 x 2 embutir 2 
teclas

RKA COMERCIO SERVICOS LTDA UNIDADE ILUMI 14,96 2.244,00

0044
Lâmpada fluorescente 
compacta eletrônica 34W x 
127 V, base E-27

RKA COMERCIO SERVICOS LTDA UNIDADE TACHIBRA 27,00 10.935,00

0045
Lâmpada fluorescente 
compacta eletrônica 34W x 
220 V, base E-27

RKA COMERCIO SERVICOS LTDA UNIDADE TACHIBRA 24,00 19.080,00

0046

Lâmpada fluorescente 
compacta eletrônica 
espiral 20W x 127 V, base 
E-27

RKA COMERCIO SERVICOS LTDA UNIDADE TACHIBRA 13,98 6.500,70

0047

Lâmpada fluorescente 
compacta eletrônica 
espiral 20W x 220 V, base 
E-27

RKA COMERCIO SERVICOS LTDA UNIDADE TACHIBRA 23,26 17.445,00

0048

Lâmpada fluorescente 
compacta eletrônica 
espiral 30W x 127 V, base 
E-27

RKA COMERCIO SERVICOS LTDA UNIDADE TACHIBRA 18,98 7.781,80

0049

Lâmpada fluorescente 
compacta eletrônica 
espiral 30W x 220 V, base 
E-27

RKA COMERCIO SERVICOS LTDA UNIDADE TACHIBRA 20,00 14.100,00

0050
Lâmpada fluorescente 
tubular de 20W

RKA COMERCIO SERVICOS LTDA UNIDADE TACHIBRA 15,13 2.572,10

0051

LUMINARIA DE SOBREPOR 
EM CHAPA DE AÇO P/ 1 
LAMPADA FLUORESCENTE 
DE 18W ALETADA C

RKA COMERCIO SERVICOS LTDA UNIDADE ZEPELIN 43,00 12.900,00

0052

LUMINARIA DE SOBREPOR 
EM CHAPA DE AÇO P/ DUAS 
LAMPADAS FLUORESCENTE 
DE 18W ALETA

RKA COMERCIO SERVICOS LTDA UNIDADE ZEPELIN 55,70 16.710,00

0053 Braçadeira tipo D, 1 ½ RKA COMERCIO SERVICOS LTDA UNIDADE VONDER 2,49 224,10
0054 Braçadeira tipo D, 1 ¼ RKA COMERCIO SERVICOS LTDA UNIDADE VONDER 2,47 222,30
0055 Braçadeira tipo D, ½ RKA COMERCIO SERVICOS LTDA UNIDADE VONDER 2,13 191,70

0056 Joelho em PVC, 25mm, 
soldável, 90°

RKA COMERCIO SERVICOS LTDA UNIDADE KRONA 1,10 237,60

0057
"Joelho em PVC, ¾"", 
roscável, 90° "

RKA COMERCIO SERVICOS LTDA UNIDADE KRONA 1,38 107,64

0058
Joelho em PVC, 32mm, 
soldável, 90° RKA COMERCIO SERVICOS LTDA UNIDADE KRONA 2,58 201,24

0059
Joelho de 40mm para 
esgoto

RKA COMERCIO SERVICOS LTDA UNIDADE KRONA 3,49 125,64

0060
Joelho de 50mm para 
esgoto

RKA COMERCIO SERVICOS LTDA UNIDADE KRONA 4,29 154,44

0061
"Joelho em PVC, ½"", 
roscável, 90° "

RKA COMERCIO SERVICOS LTDA UNIDADE KRONA 2,37 177,75

0062
Joelho em PVC, 20mm, 
soldável, 90° RKA COMERCIO SERVICOS LTDA UNIDADE KRONA 1,00 75,00

0063 *
"Adaptador em PVC, 20 x 
½"", soldável "

0,00 0,00

0064 * 0,00 0,00
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Código Produto Fornecedor Modelo Marca/Fabricante Melhor Lance Valor Total
Caixa d`água em 
polietileno com tampa 
3.000 litros

0065 *
Caixa d`água em 
polietileno com tampa 
1.000 litros

RKA COMERCIO SERVICOS LTDA UNIDADE FORTLEV 104,87 2.516,88

0066
Tê longo em PVC, 100 x 
75mm, soldável para 
esgoto

RKA COMERCIO SERVICOS LTDA UNIDADE KRONA 9,32 475,32

0067
Tê em PVC, 25mm, 
soldável para água

RKA COMERCIO SERVICOS LTDA UNIDADE KRONA 2,54 198,12

0068
Tê em PVC, 32mm, 
soldável para água

RKA COMERCIO SERVICOS LTDA UNIDADE KRONA 3,50 241,50

0069
Tê em PVC, 100mm, 
soldável para água

RKA COMERCIO SERVICOS LTDA UNIDADE KRONA 10,00 930,00

0070
Redução em PVC, 25 x 
20mm soldável

RKA COMERCIO SERVICOS LTDA UNIDADE KRONA 1,68 126,00

0071
Redução em PVC, 32 x 
25mm soldável

RKA COMERCIO SERVICOS LTDA UNIDADE KRONA 2,69 185,61

0072
"Adaptador curto em PVC, 
50 x 1.12"" soldável "

RKA COMERCIO SERVICOS LTDA UNIDADE KRONA 4,72 920,40

0073
Bucha de redução em PVC, 
25 x 20mm soldável

RKA COMERCIO SERVICOS LTDA UNIDADE KRONA 1,54 184,80

0074
Bucha de redução em PVC, 
32 x 25mm soldável

RKA COMERCIO SERVICOS LTDA UNIDADE KRONA 2,62 314,40

0075
Fita veda rosca 18mm x 
25m

RKA COMERCIO SERVICOS LTDA UNIDADE TIGRE 3,73 369,27

0076
Cola para vedação de tubo 
PVC, 175 G

RKA COMERCIO SERVICOS LTDA UNIDADE TIGRE 13,98 1.677,60

0077 *
Caixa múltipla de gordura, 
em PVC, 350 x 300mm com 
tampa

0,00 0,00

0078
Caps em PVC 20mm 
soldável

RKA COMERCIO SERVICOS LTDA UNIDADE KRONA 1,14 119,70

0079
Caps em PVC 25mm 
soldável

RKA COMERCIO SERVICOS LTDA UNIDADE KRONA 1,36 81,60

0080
Caps em PVC 60mm 
soldável

RKA COMERCIO SERVICOS LTDA UNIDADE KRONA 6,95 229,35

0081
Caps em PVC 100mm 
soldável

RKA COMERCIO SERVICOS LTDA UNIDADE KRONA 24,92 1.495,20

0082
"Engate plástico, ½"" x 
40cm flexível "

RKA COMERCIO SERVICOS LTDA UNIDADE KRONA 2,50 120,00

0083 *
Tubo em PVC 20mm x 6m 
soldável para água

0,00 0,00

0084 *
Tubo em PVC 25mm x 6m 
soldável para água

0,00 0,00

0085 *
Tubo em PVC 50mm x 6m 
soldável para água

0,00 0,00

0086 *
Tubo em PVC 50mm x 6m 
soldável para esgoto

0,00 0,00

0087 *
Torneira tanque longa ½ x 
¾ cromado

0,00 0,00

0088 *
"Torneira em plástico ½"" 
para bancada de pia com 
bica móvel "

0,00 0,00

0089
"Sifão sanfonado simples 
branco universal 1 ½"" x 
40/48/50 "

RKA COMERCIO SERVICOS LTDA UNIDADE TRAMONTINA 4,30 1.315,80

0090 *
Ralo em plástico 100 x 
40mm com grelha branca

0,00 0,00

0091 * seixo comum 0,00 0,00
0092 * tijolos de 6 furos 0,00 0,00
0093 Areia para construção RKA COMERCIO SERVICOS LTDA METRO CÚBICO AREIA 59,95 143.880,00
0094 PEDRA BRITA RKA COMERCIO SERVICOS LTDA METRO CÚBICO PEDRASIL 152,79 119.176,20
0095 * cimento 50kg 0,00 0,00

0096
Telha cerâmica tipo Plan, 
comp = 46 a 50cm RKA COMERCIO SERVICOS LTDA UNIDADE TROPICAL 0,82 106.272,00

0097 * Tábua branca 12 x 400cm 0,00 0,00

0098 Telha ondina tamanho 
2,44x0,50

RKA COMERCIO SERVICOS LTDA UNIDADE BRASILIT 10,53 100.035,00

0099 *
Cumeeira para telha 
cerâmica

0,00 0,00

0100 *
Peça de madeira 15x15cm 
de 1ª qualidade 0,00 0,00

0101
"Peça de madeira 4""x2"" de 
1ª qualidade "

RKA COMERCIO SERVICOS LTDA METRO MADEIRA 48,94 17.618,40

0102 *
"Peça de madeira 5""x3"" de 
1ª qualidade " 0,00 0,00

0103 *
Tábua forte em madeira 12 
x 400cm

0,00 0,00

0104 *
Ripão em madeira mista 
5x2cm 0,00 0,00

0105 *
"Pernamanca 3"" x 2"" 4m - 
madeira branca "

0,00 0,00

0106 *
Ripa e madeira para 
telhado 2 ½ x ½, 5m

0,00 0,00

0107
Assento para vaso sanitário 
em plástico (simples)

RKA COMERCIO SERVICOS LTDA UNIDADE MEBUKI 27,18 6.360,12

0108 *
Assento para vaso sanitário 
infantil em plástico 
(almofadado)

0,00 0,00

0109 *
Assento para vaso sanitário 
em plástico para Portador 
de Necessidades Especiais

0,00 0,00

0110 Forro em PVC rígido 
10cmx6m branco

RKA COMERCIO SERVICOS LTDA UNIDADE PLASMETAL 6,96 13.572,00

0111
Forro em PVC rígido 
20cmx6m branco

RKA COMERCIO SERVICOS LTDA UNIDADE PLASMETAL 17,19 43.834,50

0112 Água raz 900mL RKA COMERCIO SERVICOS LTDA UNIDADE NATRIELLI 5,30 286,20

0113
Argamassa (rejunte) para 
acabamento cinza platina 
com 5kg

RKA COMERCIO SERVICOS LTDA UNIDADE PLASTIMASSA 12,52 7.887,60

0114
Argamassa (rejunte) para 
acabamento bege com 5kg RKA COMERCIO SERVICOS LTDA UNIDADE PLASTIMASSA 6,27 489,06

0115
Argamassa (rejunte) para 
acabamento branco com 
5kg

RKA COMERCIO SERVICOS LTDA UNIDADE PLASTIMASSA 9,50 1.539,00
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Código Produto Fornecedor Modelo Marca/Fabricante Melhor Lance Valor Total

Itens marcados com "*" estão cancelados.

Declarações Obrigatórias
Título Declaração

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas
0001 - TRELIÇA 12/12

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

0116 Argamassa ACII, para 
assentamento de lajota, 
saco com 20kg

RKA COMERCIO SERVICOS LTDA UNIDADE PLASTIMASSA 17,75 6.709,50

0117
Argamassa ACI para 
assentamento de lajota, 
saco com 20 kg

RKA COMERCIO SERVICOS LTDA UNIDADE PLASTIMASSA 10,22 14.716,80

0118 Lixa d`água Nº 50 RKA COMERCIO SERVICOS LTDA UNIDADE VONDER 1,93 92,64
0119 Lixa d`água Nº 100 RKA COMERCIO SERVICOS LTDA UNIDADE VONDER 1,83 87,84
0120 Lixa para madeira Nº 180 RKA COMERCIO SERVICOS LTDA UNIDADE VONDER 1,89 272,16
0121 Lixa d`água Nº 200 RKA COMERCIO SERVICOS LTDA UNIDADE VONDER 0,83 32,37
0122 Lixa d`água Nº 600 RKA COMERCIO SERVICOS LTDA UNIDADE VONDER 2,08 81,12
0123 Lixa para madeira Nº 50 RKA COMERCIO SERVICOS LTDA UNIDADE VONDER 1,90 273,60
0124 Lixa para madeira Nº 100 RKA COMERCIO SERVICOS LTDA UNIDADE VONDER 2,79 401,76
0125 Lixa para massa Nº 100 RKA COMERCIO SERVICOS LTDA UNIDADE VONDER 1,64 236,16
0126 Lixa para massa Nº 150 RKA COMERCIO SERVICOS LTDA UNIDADE VONDER 1,89 272,16
0127 Lixa para massa Nº 320 RKA COMERCIO SERVICOS LTDA UNIDADE VONDER 1,71 246,24
0128 Lixa para metais Nº 150 RKA COMERCIO SERVICOS LTDA UNIDADE VONDER 1,95 280,80
0129 Lixa para metais Nº 40 RKA COMERCIO SERVICOS LTDA UNIDADE VONDER 3,08 1.247,40

0130 *
BALACIM EM ALUMÍNIO 
40X40

0,00 0,00

0131 *
Barra de apoio inox reta 
80cm

0,00 0,00

0132 CAL HIDRATADO 5KG RKA COMERCIO SERVICOS LTDA UNIDADE TRADICAL 7,00 630,00
0133 Cal super 10kg RKA COMERCIO SERVICOS LTDA UNIDADE TRADICAL 12,31 11.325,20
0134 * Caixilho em madeira 0,00 0,00

0135 *
Porta em angelim 3cm x 
2,10m x 0,90m

0,00 0,00

0136 *
Porta em angelim 2,10cm x 
0,80m x 0,35m

0,00 0,00

0137 *
Porta em angelim 2,00cm x 
2,10m x 0,60m

0,00 0,00

0138 * Verniz 3,6L 0,00 0,00

0139 *
Janela em angelim 1,20m x 
1,20m x 3cm

0,00 0,00

0140 *
Cola branca para madeira 
(1 litro)

0,00 0,00

0141 *
"Conector para haste de 
aterramento 3/8"" "

0,00 0,00

0142 *
Massa corrida, acrílica, 
com 18 litros

0,00 0,00

0143 *
Massa corrida, PVA, com 18 
litros

0,00 0,00

0144 * Impermeabilizante 1 quilo 0,00 0,00

0145 *
VASO SANITÁRIO EM LOUÇA 
BRANCO P/ PORTADOR DE 
NECES. ESPECIAIS

0,00 0,00

0146 *
Vaso sanitário em louça 
com caixa acoplada

0,00 0,00

0147
Piso em cerâmica 
antiderrapante PEI 5 30 x 
30cm tipo A

RKA COMERCIO SERVICOS LTDA METRO QUADRADO FORMIGRES 24,23 9.813,15

0148
Piso em cerâmica PEI 4 liso 
50 x 50cm tipo A

RKA COMERCIO SERVICOS LTDA METRO QUADRADO FORMIGRES 29,50 11.947,50

0149 *
Piso em cerâmica PEI 5 
antiderrapante 41 x 41cm 
tipo A

0,00 0,00

0150
Piso em cerâmica PEI 5 liso 
45 x 45cm tipo A

RKA COMERCIO SERVICOS LTDA METRO QUADRADO FORMIGRES 12,32 22.176,00

0151 Pó xadrez 500g RKA COMERCIO SERVICOS LTDA QUILO LANXESS 19,58 1.762,20

0152
Tinta acrílica 18 litros 
cores diversas

RKA COMERCIO SERVICOS LTDA UNIDADE CORALAR 116,98 57.320,20

0153
Tinta acrílica galão 3,6 
litros cores diversas

RKA COMERCIO SERVICOS LTDA UNIDADE CORALAR 65,23 15.329,05

0154
Tinta base d`água 18 litros 
cores diversas

RKA COMERCIO SERVICOS LTDA UNIDADE CORALAR 51,60 25.284,00

0155 Tinta base d`água galão 
3,6 litros cores diversas

RKA COMERCIO SERVICOS LTDA UNIDADE CORALAR 51,78 10.770,24

0156 * Tinta óleo galão 3,6 litros 0,00 0,00

0157 *
Tinta esmalte sintético 
acetinado para madeira 3,6 
litros cores diversas

0,00 0,00

0158
Removedor para tinta 
líquido

RKA COMERCIO SERVICOS LTDA UNIDADE CORALAR 47,88 5.266,80

0159 *
Pia em inox 1 cuba 
concretada 1,40 x 0,53m

RKA COMERCIO SERVICOS LTDA UNIDADE CLASSINOX 90,32 7.315,92

0160 *
Pia em inox 1 cuba 
concretada 1,20 x 0,53

0,00 0,00

0161 Thinner galão 5 litros RKA COMERCIO SERVICOS LTDA UNIDADE KILLING 61,04 1.648,08

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.

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 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 Conhecimento do 
Edital

Declaro para os devidos fins legais que conheço todas as regras do edital, bem como todos os requisitos de habilitação e que minha 
proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório.
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Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/Fabricante Valor Unitário Valor Total
LC 
123/2006

0002 - Vergalhão de 5/16

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

0003 - Vergalhão de 3/8

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

0004 - "Pregos em aço 2 x 12"" - com cabeça "

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

0005 - "Pregos em aço 1 ½ x 12"" - com cabeça "

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

0006 - Pregos em aço 3 x 9 - com cabeça

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

0007 - Pregos em aço 1 x 16 - com cabeça

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

0008 - Pregos em aço 5 x 4 - com cabeça

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

0009 - Pregos em aço 4 x 5 - com cabeça

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

J C P PRADO COMERCIO EIRELI 
ME

21.254.778/0001-05 21/07/2020 - 
11:55:14

12/12 GERDAU 45,00 4.590,00 Sim

EDU REPRESENTACOES DE 
MERCADORIAS EM GERAL 
EIRELI* 

23.104.806/0001-25
22/07/2020 - 
13:20:07

ferro gerdal 55,00 5.610,00 Sim

Gpa Gerenciamento e Projetos 
Ltda

11.175.931/0001-47
22/07/2020 - 
16:45:19

ARCELOR MITTAL ARCELOR MITTAL 100,00 10.200,00 Sim

RKA COMERCIO SERVICOS LTDA 08.241.684/0001-25
22/07/2020 - 
20:20:22

UNIDADE GERDAU 62,29 6.353,58 Sim

EDU REPRESENTACOES DE 
MERCADORIAS EM GERAL 
EIRELI* 

23.104.806/0001-25
22/07/2020 - 
13:06:24

ferro gerdal 25,00 15.750,00 Sim

Gpa Gerenciamento e Projetos 
Ltda

11.175.931/0001-47
22/07/2020 - 
16:45:43

ARCELOR MITTAL ARCELOR MITTAL 50,00 31.500,00 Sim

RKA COMERCIO SERVICOS LTDA 08.241.684/0001-25
22/07/2020 - 
20:20:19

UNIDADE GERDAU 27,36 17.236,80 Sim

EDU REPRESENTACOES DE 
MERCADORIAS EM GERAL 
EIRELI* 

23.104.806/0001-25
22/07/2020 - 
13:07:14

ferro gerdal 37,00 111.000,00 Sim

Gpa Gerenciamento e Projetos 
Ltda

11.175.931/0001-47
22/07/2020 - 
16:46:11

ARCELOR MITTAL ARCELOR MITTAL 80,00 240.000,00 Sim

RKA COMERCIO SERVICOS LTDA 08.241.684/0001-25
22/07/2020 - 
20:20:13

UNIDADE GERDAU 38,74 116.220,00 Sim

J C P PRADO COMERCIO EIRELI 
ME

21.254.778/0001-05
21/07/2020 - 
11:55:13

2 X 12" TRIÂNGULO 13,00 1.599,00 Sim

EDU REPRESENTACOES DE 
MERCADORIAS EM GERAL 
EIRELI* 

23.104.806/0001-25
22/07/2020 - 
13:08:21

ferro gerdal 11,00 1.353,00 Sim

RKA COMERCIO SERVICOS LTDA 08.241.684/0001-25
22/07/2020 - 
20:14:39

QUILO GERDAU 178,47 21.951,81 Sim

J C P PRADO COMERCIO EIRELI 
ME

21.254.778/0001-05
21/07/2020 - 
11:55:13

1 1/2 X 12" TRIÂNGULO 13,00 1.794,00 Sim

EDU REPRESENTACOES DE 
MERCADORIAS EM GERAL 
EIRELI* 

23.104.806/0001-25
22/07/2020 - 
13:09:04

ferro gerdal 11,00 1.518,00 Sim

RKA COMERCIO SERVICOS LTDA 08.241.684/0001-25
22/07/2020 - 
20:16:31

QUILO GERDAU 105,81 14.601,78 Sim

J C P PRADO COMERCIO EIRELI 
ME

21.254.778/0001-05 21/07/2020 - 
11:55:13

3 X 9 TRIÂNGULO 11,80 1.829,00 Sim

EDU REPRESENTACOES DE 
MERCADORIAS EM GERAL 
EIRELI* 

23.104.806/0001-25
22/07/2020 - 
13:09:34 ferro gerdal 11,00 1.705,00 Sim

RKA COMERCIO SERVICOS LTDA 08.241.684/0001-25
22/07/2020 - 
20:17:02 QUILO GERDAU 12,86 1.993,30 Sim

J C P PRADO COMERCIO EIRELI 
ME

21.254.778/0001-05 21/07/2020 - 
11:55:12

1 X 16 TRIÂNGULO 17,40 5.307,00 Sim

EDU REPRESENTACOES DE 
MERCADORIAS EM GERAL 
EIRELI* 

23.104.806/0001-25
22/07/2020 - 
13:10:27

ferro gerdal 11,00 3.355,00 Sim

RKA COMERCIO SERVICOS 
LTDA* 08.241.684/0001-25

22/07/2020 - 
20:17:38 QUILO GERDAU 2,84 866,20 Sim

J C P PRADO COMERCIO EIRELI 
ME

21.254.778/0001-05 21/07/2020 - 
11:55:12

5 X 4 TRIÂNGULO 15,40 1.570,80 Sim

EDU REPRESENTACOES DE 
MERCADORIAS EM GERAL 
EIRELI* 

23.104.806/0001-25
22/07/2020 - 
13:12:05 ferro gerdal 11,00 1.122,00 Sim

RKA COMERCIO SERVICOS LTDA 08.241.684/0001-25
22/07/2020 - 
20:18:19 QUILO GERDAU 5,66 577,32 Sim

EDU REPRESENTACOES DE 
MERCADORIAS EM GERAL 
EIRELI* 

23.104.806/0001-25
22/07/2020 - 
13:12:41

ferro gerdal 11,00 1.353,00 Sim
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Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/Fabricante Valor Unitário Valor Total
LC 
123/2006

0010 - Cadeado em aço 30mm

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

0011 - Cadeado em aço 50mm

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

0012 - Cadeado em aço 20mm

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

0013 - Arame recozido

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

0014 - Arame galvanizado 2,10mm x 14 (rolo com 10kg)

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

0015 - Disjuntor de 3 polos 40A (DIN)

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

0016 - Disjuntor de 3 polos 120A (DIN)

Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/Fabricante Valor 
Unitário

Valor Total LC 
123/2006

RKA COMERCIO SERVICOS 
LTDA* 

08.241.684/0001-25 22/07/2020 - 
20:18:50

QUILO GERDAU 2,15 264,45 Sim

J C P PRADO COMERCIO EIRELI 
ME

21.254.778/0001-05
21/07/2020 - 
11:55:11

30mm PADO 17,00 850,00 Sim

D. C. DA SILVA COMERCIO - ME 03.555.456/0001-06
22/07/2020 - 
01:44:15

CADEADO PADO 19,00 950,00 Sim

EDU REPRESENTACOES DE 
MERCADORIAS EM GERAL 
EIRELI* 

23.104.806/0001-25
22/07/2020 - 
13:13:50

ferro PADO 23,00 1.150,00 Sim

BERLIN DISTRIBUIDORA DE 
MATERIAIS ELETRICOS LTDA.* 

30.351.303/0001-10
22/07/2020 - 
16:40:52

gold gold 50,00 2.500,00 Sim

RKA COMERCIO SERVICOS 
LTDA* 

08.241.684/0001-25
22/07/2020 - 
20:19:27

UNIDADE PAPAIZ 1,88 94,00 Sim

J C P PRADO COMERCIO EIRELI 
ME

21.254.778/0001-05
21/07/2020 - 
11:55:11

50mm PADO 34,20 1.710,00 Sim

D. C. DA SILVA COMERCIO - ME 03.555.456/0001-06
22/07/2020 - 
01:48:00

CADEADO PADO 45,00 2.250,00 Sim

EDU REPRESENTACOES DE 
MERCADORIAS EM GERAL 
EIRELI* 

23.104.806/0001-25
22/07/2020 - 
13:14:51

FERRO PADO 45,00 2.250,00 Sim

BERLIN DISTRIBUIDORA DE 
MATERIAIS ELETRICOS LTDA.* 

30.351.303/0001-10
22/07/2020 - 
16:41:38

gold gold 150,00 7.500,00 Sim

RKA COMERCIO SERVICOS LTDA 08.241.684/0001-25
22/07/2020 - 
20:22:48

UNIDADE PAPAIZ 100,20 5.010,00 Sim

J C P PRADO COMERCIO EIRELI 
ME

21.254.778/0001-05
21/07/2020 - 
11:55:10

20mm PADO 12,55 627,50 Sim

D. C. DA SILVA COMERCIO - ME 03.555.456/0001-06
22/07/2020 - 
01:50:31

CADEADO PADO 18,00 900,00 Sim

EDU REPRESENTACOES DE 
MERCADORIAS EM GERAL 
EIRELI* 

23.104.806/0001-25
22/07/2020 - 
13:15:53

FERRO PADO 18,00 900,00 Sim

BERLIN DISTRIBUIDORA DE 
MATERIAIS ELETRICOS LTDA.* 

30.351.303/0001-10
22/07/2020 - 
16:42:14

gold gold 100,00 5.000,00 Sim

RKA COMERCIO SERVICOS LTDA 08.241.684/0001-25
22/07/2020 - 
20:25:31

UNIDADE PAPAIZ 48,95 2.447,50 Sim

J C P PRADO COMERCIO EIRELI 
ME

21.254.778/0001-05
21/07/2020 - 
11:55:10

RECOZIDO TRIÂNGULO 14,46 6.073,20 Sim

EDU REPRESENTACOES DE 
MERCADORIAS EM GERAL 
EIRELI* 

23.104.806/0001-25
22/07/2020 - 
13:16:43

FERRO GERDAL 13,00 5.460,00 Sim

RKA COMERCIO SERVICOS LTDA 08.241.684/0001-25
22/07/2020 - 
20:26:19

QUILO GERDAU 55,87 23.465,40 Sim

J C P PRADO COMERCIO EIRELI 
ME 21.254.778/0001-05

21/07/2020 - 
11:55:09 2,10mm x 14 TRIÂNGULO 20,25 1.275,75 Sim

EDU REPRESENTACOES DE 
MERCADORIAS EM GERAL 
EIRELI* 

23.104.806/0001-25
22/07/2020 - 
13:19:01 FERRO GERDAL 21,00 1.323,00 Sim

RKA COMERCIO SERVICOS LTDA 08.241.684/0001-25
22/07/2020 - 
20:27:35

QUILO GERDAU 36,85 2.321,55 Sim

J C P PRADO COMERCIO EIRELI 
ME 21.254.778/0001-05

21/07/2020 - 
11:55:09 40A LUKMA 51,63 8.570,58 Sim

EDU REPRESENTACOES DE 
MERCADORIAS EM GERAL 
EIRELI* 

23.104.806/0001-25
22/07/2020 - 
13:21:31 TRAMONTINA TRAMONTINA 51,00 8.466,00 Sim

BERLIN DISTRIBUIDORA DE 
MATERIAIS ELETRICOS LTDA.* 

30.351.303/0001-10
22/07/2020 - 
16:42:50

lukma lukma 150,00 24.900,00 Sim

RKA COMERCIO SERVICOS 
LTDA 08.241.684/0001-25

22/07/2020 - 
20:28:07 UNIDADE STEK 24,24 4.023,84 Sim

J C P PRADO COMERCIO EIRELI 
ME

21.254.778/0001-05
21/07/2020 - 
11:55:09

120A LUKMA 334,33 55.498,78 Sim

EDU REPRESENTACOES DE 
MERCADORIAS EM GERAL 
EIRELI* 

23.104.806/0001-25 22/07/2020 - 
13:34:38

TRAMONTINA TRAMONTINA 165,00 27.390,00 Sim

BERLIN DISTRIBUIDORA DE 
MATERIAIS ELETRICOS LTDA.* 

30.351.303/0001-10 22/07/2020 - 
16:43:26

lukma lukma 2.000,00 332.000,00 Sim

RKA COMERCIO SERVICOS 
LTDA* 

08.241.684/0001-25
22/07/2020 - 
20:28:37

UNIDADE STEK 29,50 4.897,00 Sim
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0017 - DISJUNTOR DE 1 POLO 10 A (DIN)

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

0018 - Disjuntor de 1 polo 20A (DIN)

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

0019 - Disjuntor de 2 polos 20A (DIN)

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

0020 - Disjuntor de 2 polos 30A (DIN)

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

0021 - Abraçadeira de nylon natural 4,5 x 200mm, pacote com 100 UND

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

0022 - "Haste de aterramento5/8"" x 2,40m "

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

0023 - Base relé fotoelétrico 360G

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

0024 - Bocal com rabicho E-27

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

J C P PRADO COMERCIO EIRELI 
ME

21.254.778/0001-05
21/07/2020 - 
11:55:08

1P 10A LUKMA 8,06 1.773,20 Sim

EDU REPRESENTACOES DE 
MERCADORIAS EM GERAL 
EIRELI* 

23.104.806/0001-25
22/07/2020 - 
13:35:14

TRAMONTINA TRAMONTINA 13,00 2.860,00 Sim

BERLIN DISTRIBUIDORA DE 
MATERIAIS ELETRICOS LTDA.* 

30.351.303/0001-10
22/07/2020 - 
16:43:56

lukma lukma 100,00 22.000,00 Sim

RKA COMERCIO SERVICOS 
LTDA

08.241.684/0001-25
22/07/2020 - 
20:29:04

UNIDADE STEK 34,27 7.539,40 Sim

J C P PRADO COMERCIO EIRELI 
ME* 

21.254.778/0001-05
21/07/2020 - 
11:55:08

1P 20A LUKMA 8,06 1.289,60 Sim

EDU REPRESENTACOES DE 
MERCADORIAS EM GERAL 
EIRELI* 

23.104.806/0001-25
22/07/2020 - 
13:36:05

TRAMONTINA TRAMONTINA 13,00 2.080,00 Sim

BERLIN DISTRIBUIDORA DE 
MATERIAIS ELETRICOS LTDA.* 

30.351.303/0001-10
22/07/2020 - 
16:44:35

lukma lukma 100,00 16.000,00 Sim

RKA COMERCIO SERVICOS 
LTDA

08.241.684/0001-25
22/07/2020 - 
20:30:05

UNIDADE STEK 32,49 5.198,40 Sim

J C P PRADO COMERCIO EIRELI 
ME

21.254.778/0001-05
21/07/2020 - 
11:55:08

2P 20A LUKMA 28,72 5.887,60 Sim

EDU REPRESENTACOES DE 
MERCADORIAS EM GERAL 
EIRELI* 

23.104.806/0001-25
22/07/2020 - 
13:36:45

TRAMONTINA TRAMONTINA 21,00 4.305,00 Sim

BERLIN DISTRIBUIDORA DE 
MATERIAIS ELETRICOS LTDA.* 

30.351.303/0001-10
22/07/2020 - 
16:45:05

lukma lukma 150,00 30.750,00 Sim

RKA COMERCIO SERVICOS 
LTDA

08.241.684/0001-25
22/07/2020 - 
20:30:34

UNIDADE STEK 64,78 13.279,90 Sim

J C P PRADO COMERCIO EIRELI 
ME

21.254.778/0001-05
21/07/2020 - 
11:55:07

2P 32A LUKMA 28,72 5.456,80 Sim

EDU REPRESENTACOES DE 
MERCADORIAS EM GERAL 
EIRELI* 

23.104.806/0001-25
22/07/2020 - 
13:37:21

TRAMONTINA TRAMONTINA 25,00 4.750,00 Sim

BERLIN DISTRIBUIDORA DE 
MATERIAIS ELETRICOS LTDA.* 

30.351.303/0001-10
22/07/2020 - 
16:45:34

lukma lukma 150,00 28.500,00 Sim

RKA COMERCIO SERVICOS 
LTDA

08.241.684/0001-25
22/07/2020 - 
20:31:16

UNIDADE STEK 41,83 7.947,70 Sim

J C P PRADO COMERCIO EIRELI 
ME

21.254.778/0001-05
21/07/2020 - 
11:55:07

4,5 X 200mm DECORLUX 10,15 913,50 Sim

EDU REPRESENTACOES DE 
MERCADORIAS EM GERAL 
EIRELI* 

23.104.806/0001-25 22/07/2020 - 
13:40:09

TRAMONTINA TRAMONTINA 81,00 7.290,00 Sim

RKA COMERCIO SERVICOS 
LTDA

08.241.684/0001-25 22/07/2020 - 
20:32:26

PACOTE VIEW TECH 19,59 1.763,10 Sim

J C P PRADO COMERCIO EIRELI 
ME

21.254.778/0001-05
21/07/2020 - 
11:55:06

5/8" X 2.4m OLIVO 43,20 3.110,40 Sim

EDU REPRESENTACOES DE 
MERCADORIAS EM GERAL 
EIRELI* 

23.104.806/0001-25 22/07/2020 - 
13:41:07

FOTLEVE FORTELEVE 38,00 2.736,00 Sim

RKA COMERCIO SERVICOS LTDA 08.241.684/0001-25 22/07/2020 - 
20:33:52

UNIDADE ILUMI 12,36 889,92 Sim

J C P PRADO COMERCIO EIRELI 
ME* 

21.254.778/0001-05
21/07/2020 - 
11:55:06

360G EXATRON 6,85 4.315,50 Sim

EDU REPRESENTACOES DE 
MERCADORIAS EM GERAL 
EIRELI* 

23.104.806/0001-25
22/07/2020 - 
14:26:33

TRAMONTINA TRAMONTINA 28,00 17.640,00 Sim

BERLIN DISTRIBUIDORA DE 
MATERIAIS ELETRICOS LTDA.* 

30.351.303/0001-10 22/07/2020 - 
16:46:17

mapetron mapetron 100,00 63.000,00 Sim

RKA COMERCIO SERVICOS 
LTDA

08.241.684/0001-25
22/07/2020 - 
20:34:25

UNIDADE EXACTRON 11,99 7.553,70 Sim

J C P PRADO COMERCIO EIRELI 
ME

21.254.778/0001-05 21/07/2020 - 
11:55:06

E-27 C/RABICHO DECORLUX 2,60 470,60 Sim

D. C. DA SILVA COMERCIO - ME 03.555.456/0001-06
22/07/2020 - 
01:55:42

BOCAL HERC 7,00 1.267,00 Sim
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Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/Fabricante Valor Unitário Valor Total
LC 
123/2006

0025 - Bocal paflon E-27

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

0026 - "Eletrodutos PVC 3/4 "" "

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

0027 - "Eletrodutos PVC ½"" "

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

0028 - Cabo cobre 750V 4,0mm2

Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/Fabricante
Valor 
Unitário

Valor Total
LC 
123/2006

0029 - Cabo cobre 750V 10,0mm2

Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/Fabricante
Valor 
Unitário

Valor Total
LC 
123/2006

0030 - Cabo cobre 750V 2,5mm2

Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/Fabricante
Valor 
Unitário

Valor Total
LC 
123/2006

0031 - Cabo cobre 750V 1,5mm2

Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/Fabricante Valor 
Unitário

Valor Total LC 
123/2006

EDU REPRESENTACOES DE 
MERCADORIAS EM GERAL 
EIRELI* 

23.104.806/0001-25 22/07/2020 - 
14:27:26

FORTE LEVE FORTE LEVE 3,50 633,50 Sim

BERLIN DISTRIBUIDORA DE 
MATERIAIS ELETRICOS LTDA.* 

30.351.303/0001-10
22/07/2020 - 
16:46:47

veltra veltra 10,00 1.810,00 Sim

RKA COMERCIO SERVICOS LTDA 08.241.684/0001-25
22/07/2020 - 
20:36:59

UNIDADE LEROY MERLIN 13,12 2.374,72 Sim

J C P PRADO COMERCIO EIRELI 
ME

21.254.778/0001-05
21/07/2020 - 
11:55:05

E-27 DECORLUX 3,00 1.200,00 Sim

D. C. DA SILVA COMERCIO - ME 03.555.456/0001-06
22/07/2020 - 
01:58:50

BOCAL ILUMI 19,90 7.960,00 Sim

EDU REPRESENTACOES DE 
MERCADORIAS EM GERAL 
EIRELI* 

23.104.806/0001-25
22/07/2020 - 
14:29:27

PERLEX PERLEX 7,50 3.000,00 Sim

BERLIN DISTRIBUIDORA DE 
MATERIAIS ELETRICOS LTDA.* 

30.351.303/0001-10
22/07/2020 - 
16:47:07

veltra veltra 20,00 8.000,00 Sim

RKA COMERCIO SERVICOS LTDA 08.241.684/0001-25
22/07/2020 - 
20:41:02

UNIDADE FPL 13,12 5.248,00 Sim

J C P PRADO COMERCIO EIRELI 
ME* 

21.254.778/0001-05
21/07/2020 - 
11:55:05

3/4 COFLEX 7,50 675,00 Sim

EDU REPRESENTACOES DE 
MERCADORIAS EM GERAL 
EIRELI* 

23.104.806/0001-25
22/07/2020 - 
14:31:55

CRONA CRONA 190,00 17.100,00 Sim

RKA COMERCIO SERVICOS LTDA 08.241.684/0001-25
22/07/2020 - 
20:41:30

UNIDADE TIGRE 13,40 1.206,00 Sim

J C P PRADO COMERCIO EIRELI 
ME

21.254.778/0001-05
21/07/2020 - 
11:55:05

1/2 COFLEX 6,60 633,60 Sim

EDU REPRESENTACOES DE 
MERCADORIAS EM GERAL 
EIRELI* 

23.104.806/0001-25
22/07/2020 - 
14:32:53

CRONA CRONA 160,00 15.360,00 Sim

RKA COMERCIO SERVICOS LTDA 08.241.684/0001-25
22/07/2020 - 
20:45:09

UNIDADE TIGRE 11,66 1.119,36 Sim

J C P PRADO COMERCIO 
EIRELI ME

21.254.778/0001-05
21/07/2020 - 
11:55:04

4,0mm2/750V NAMBEI 2,70 17.010,00 Sim

EDU REPRESENTACOES DE 
MERCADORIAS EM GERAL 
EIRELI* 

23.104.806/0001-25
22/07/2020 - 
14:34:36

SIL SIL 2,78 17.514,00 Sim

Gpa Gerenciamento e 
Projetos Ltda

11.175.931/0001-47
22/07/2020 - 
16:46:54

INDUSFLEX INDUSFLEX 5,00 31.500,00 Sim

BERLIN DISTRIBUIDORA DE 
MATERIAIS ELETRICOS LTDA.* 

30.351.303/0001-10
22/07/2020 - 
16:47:51

zatflex zatflex 1.000,00 6.300.000,00 Sim

RKA COMERCIO SERVICOS 
LTDA

08.241.684/0001-25
22/07/2020 - 
20:45:43

METRO VERFLEX 11,82 74.466,00 Sim

J C P PRADO COMERCIO 
EIRELI ME

21.254.778/0001-05
21/07/2020 - 
11:55:03

10,0mm2/750V NAMBEI 7,26 9.147,60 Sim

EDU REPRESENTACOES DE 
MERCADORIAS EM GERAL 
EIRELI* 

23.104.806/0001-25
22/07/2020 - 
14:35:17

SIL SIL 8,98 11.314,80 Sim

Gpa Gerenciamento e 
Projetos Ltda

11.175.931/0001-47 22/07/2020 - 
16:47:24

INDUSFLEX INDUSFLEX 10,00 12.600,00 Sim

BERLIN DISTRIBUIDORA DE 
MATERIAIS ELETRICOS LTDA.* 

30.351.303/0001-10
22/07/2020 - 
16:48:17

zatflex zatflex 1.500,00 1.890.000,00 Sim

RKA COMERCIO SERVICOS 
LTDA

08.241.684/0001-25 22/07/2020 - 
20:46:25

METRO VERFLEX 80,59 101.543,40 Sim

J C P PRADO COMERCIO 
EIRELI ME

21.254.778/0001-05
21/07/2020 - 
11:55:03

2,5mm2/750V NAMBEI 1,68 10.584,00 Sim

EDU REPRESENTACOES DE 
MERCADORIAS EM GERAL 
EIRELI* 

23.104.806/0001-25 22/07/2020 - 
14:36:55

SIL SIL 1,90 11.970,00 Sim

Gpa Gerenciamento e 
Projetos Ltda

11.175.931/0001-47 22/07/2020 - 
16:47:50

INDUSFLEX INDUSFLEX 5,00 31.500,00 Sim

BERLIN DISTRIBUIDORA DE 
MATERIAIS ELETRICOS LTDA.* 

30.351.303/0001-10
22/07/2020 - 
16:48:57

zatflex zatflex 2.000,00 12.600.000,00 Sim

RKA COMERCIO SERVICOS 
LTDA

08.241.684/0001-25 22/07/2020 - 
20:46:59

METRO VERFLEX 124,10 781.830,00 Sim

J C P PRADO COMERCIO EIRELI 
ME

21.254.778/0001-05
21/07/2020 - 
11:55:03

1,5mm2/750V NAMBEI 1,14 1.402,20 Sim
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Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/Fabricante
Valor 
Unitário

Valor Total
LC 
123/2006

0032 - Caixa de embutir 4x2 PVC

Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/Fabricante
Valor 
Unitário

Valor Total
LC 
123/2006

0033 - Caixa para medição bifásica (padrão CELPA)

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

0034 - Caixa para medição trifásica (padrão CELPA)

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

0035 - Extensão elétrica com tomada tripla colorida

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

0036 - "Curva PVC 180° ½"" "

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

0037 - "Curva PVC 180° 1"" "

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

0038 - "Curva PVC 90° ½"" "

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

0039 - "Curva PVC 90° 1"" "

EDU REPRESENTACOES DE 
MERCADORIAS EM GERAL 
EIRELI* 

23.104.806/0001-25 22/07/2020 - 
14:38:38

SIL SIL 1,40 1.722,00 Sim

Gpa Gerenciamento e 
Projetos Ltda

11.175.931/0001-47
22/07/2020 - 
16:50:07

INDUSFLEX INDUSFLEX 5,00 6.150,00 Sim

BERLIN DISTRIBUIDORA DE 
MATERIAIS ELETRICOS LTDA.* 

30.351.303/0001-10
22/07/2020 - 
16:50:17

zatflex zatflex 200,00 246.000,00 Sim

RKA COMERCIO SERVICOS 
LTDA

08.241.684/0001-25
22/07/2020 - 
20:47:42

METRO VERFLEX 59,96 73.750,80 Sim

J C P PRADO COMERCIO EIRELI 
ME

21.254.778/0001-05
21/07/2020 - 
11:55:02

PVC4X2 IPCL 0,55 495,00 Sim

EDU REPRESENTACOES DE 
MERCADORIAS EM GERAL 
EIRELI* 

23.104.806/0001-25
22/07/2020 - 
14:39:18

TRAMONTINA TRAMONTINA 1,25 1.125,00 Sim

BERLIN DISTRIBUIDORA DE 
MATERIAIS ELETRICOS LTDA.* 

30.351.303/0001-10
22/07/2020 - 
16:50:48

apoloplast apoloplast 100,00 90.000,00 Sim

RKA COMERCIO SERVICOS 
LTDA

08.241.684/0001-25
22/07/2020 - 
20:48:16

UNIDADE TRAMONTINA 152,80 137.520,00 Sim

J C P PRADO COMERCIO EIRELI 
ME

21.254.778/0001-05
21/07/2020 - 
11:55:02

PADRÃO CELPA TAF 168,00 10.584,00 Sim

EDU REPRESENTACOES DE 
MERCADORIAS EM GERAL 
EIRELI* 

23.104.806/0001-25
22/07/2020 - 
14:40:48

TRAMONTINA TRAMONTINA 135,00 8.505,00 Sim

RKA COMERCIO SERVICOS 
LTDA

08.241.684/0001-25
22/07/2020 - 
20:48:51

UNIDADE LEROY MERLIN 168,27 10.601,01 Sim

J C P PRADO COMERCIO EIRELI 
ME

21.254.778/0001-05
21/07/2020 - 
11:55:01

PADRÃO CELPA TAF 168,00 25.704,00 Sim

EDU REPRESENTACOES DE 
MERCADORIAS EM GERAL 
EIRELI* 

23.104.806/0001-25
22/07/2020 - 
14:41:35

TRAMONTINA TRAMONTINA 135,00 20.655,00 Sim

RKA COMERCIO SERVICOS 
LTDA

08.241.684/0001-25
22/07/2020 - 
20:53:48

UNIDADE LEROY MERLIN 61,05 9.340,65 Sim

J C P PRADO COMERCIO EIRELI 
ME

21.254.778/0001-05
21/07/2020 - 
11:55:01

TRIPLA 10A ROMAZI 21,10 1.835,70 Sim

D. C. DA SILVA COMERCIO - ME 03.555.456/0001-06
22/07/2020 - 
02:01:38

EXTENSAO ELGIN 49,00 4.263,00 Sim

EDU REPRESENTACOES DE 
MERCADORIAS EM GERAL 
EIRELI* 

23.104.806/0001-25
22/07/2020 - 
14:45:14

TRAMONTINA TRAMONTINA 50,00 4.350,00 Sim

RKA COMERCIO SERVICOS 
LTDA

08.241.684/0001-25
22/07/2020 - 
20:54:24

UNIDADE POP SPIN 582,84 50.707,08 Sim

J C P PRADO COMERCIO EIRELI 
ME

21.254.778/0001-05 21/07/2020 - 
11:55:00

180° 1/2" COFLEX 1,50 72,00 Sim

EDU REPRESENTACOES DE 
MERCADORIAS EM GERAL 
EIRELI* 

23.104.806/0001-25
22/07/2020 - 
14:48:03 AMANCO AMANCO 4,60 220,80 Sim

RKA COMERCIO SERVICOS LTDA 08.241.684/0001-25
22/07/2020 - 
20:55:06

UNIDADE TIGRE 340,41 16.339,68 Sim

J C P PRADO COMERCIO EIRELI 
ME

21.254.778/0001-05 21/07/2020 - 
11:54:59

180° 1" COFLEX 2,10 100,80 Sim

EDU REPRESENTACOES DE 
MERCADORIAS EM GERAL 
EIRELI* 

23.104.806/0001-25
22/07/2020 - 
14:49:02

AMANCO AMANCO 11,40 547,20 Sim

RKA COMERCIO SERVICOS LTDA 08.241.684/0001-25
22/07/2020 - 
20:55:33

UNIDADE TIGRE 165,73 7.955,04 Sim

J C P PRADO COMERCIO EIRELI 
ME

21.254.778/0001-05 21/07/2020 - 
11:55:15

90° 1/2" COFLEX 1,26 60,48 Sim

EDU REPRESENTACOES DE 
MERCADORIAS EM GERAL 
EIRELI* 

23.104.806/0001-25
22/07/2020 - 
14:50:00 AMANCO AMANCO 11,35 544,80 Sim

RKA COMERCIO SERVICOS LTDA 08.241.684/0001-25
22/07/2020 - 
20:56:08 UNIDADE TIGRE 65,24 3.131,52 Sim
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Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/Fabricante Valor Unitário Valor Total
LC 
123/2006

0040 - Interruptor 1 tecla com 1 tomada de embutir 2P + T 10 A

Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/Fabricante
Valor 
Unitário

Valor Total
LC 
123/2006

0041 - Grampo para fios - simples e duplos

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

0042 - Interruptor 4 x 2 embutir 1 tecla

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

0043 - Interruptor 4 x 2 embutir 2 teclas

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

0044 - Lâmpada fluorescente compacta eletrônica 34W x 127 V, base E-27

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

0045 - Lâmpada fluorescente compacta eletrônica 34W x 220 V, base E-27

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

0046 - Lâmpada fluorescente compacta eletrônica espiral 20W x 127 V, base E-27

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

J C P PRADO COMERCIO EIRELI 
ME

21.254.778/0001-05
21/07/2020 - 
11:55:15

90° 1" COFLEX 2,27 108,96 Sim

EDU REPRESENTACOES DE 
MERCADORIAS EM GERAL 
EIRELI* 

23.104.806/0001-25
22/07/2020 - 
14:50:33

AMANCO AMANCO 11,35 544,80 Sim

RKA COMERCIO SERVICOS LTDA 08.241.684/0001-25
22/07/2020 - 
20:56:45

UNIDADE TIGRE 145,46 6.982,08 Sim

J C P PRADO COMERCIO EIRELI 
ME

21.254.778/0001-05
21/07/2020 - 
11:55:15

4 X 2 1TS+TOM10A WALMA 6,10 1.043,10 Sim

D. C. DA SILVA COMERCIO - 
ME

03.555.456/0001-06
22/07/2020 - 
02:04:03

INTERRUPTOR ILUMI 9,90 1.692,90 Sim

EDU REPRESENTACOES DE 
MERCADORIAS EM GERAL 
EIRELI* 

23.104.806/0001-25
22/07/2020 - 
14:51:10

TRAMONTINA TRAMONTINA 14,00 2.394,00 Sim

BERLIN DISTRIBUIDORA DE 
MATERIAIS ELETRICOS LTDA.* 

30.351.303/0001-10
22/07/2020 - 
16:55:52

veltra veltra 100,00 17.100,00 Sim

RKA COMERCIO SERVICOS 
LTDA

08.241.684/0001-25
22/07/2020 - 
20:58:18

UNIDADE ILUMI 51,79 8.856,09 Sim

J C P PRADO COMERCIO EIRELI 
ME

21.254.778/0001-05
21/07/2020 - 
11:54:59

14/16 DECORLUX 3,00 270,00 Sim

EDU REPRESENTACOES DE 
MERCADORIAS EM GERAL 
EIRELI* 

23.104.806/0001-25
22/07/2020 - 
14:51:56

TRAMONTINA TRAMONTINA 6,10 549,00 Sim

RKA COMERCIO SERVICOS 
LTDA

08.241.684/0001-25
22/07/2020 - 
21:09:51

CARTELA FIXTIL 82,31 7.407,90 Sim

J C P PRADO COMERCIO EIRELI 
ME

21.254.778/0001-05
21/07/2020 - 
11:54:58

4 X 2 1TCL VOLTAGGIO 3,74 572,22 Sim

EDU REPRESENTACOES DE 
MERCADORIAS EM GERAL 
EIRELI* 

23.104.806/0001-25
22/07/2020 - 
14:52:43

TRAMONTINA TRAMONTINA 18,30 2.799,90 Sim

BERLIN DISTRIBUIDORA DE 
MATERIAIS ELETRICOS LTDA.* 

30.351.303/0001-10
22/07/2020 - 
16:57:30

veltra veltra 100,00 15.300,00 Sim

RKA COMERCIO SERVICOS 
LTDA

08.241.684/0001-25
22/07/2020 - 
21:10:20

UNIDADE ILUMI 84,01 12.853,53 Sim

J C P PRADO COMERCIO EIRELI 
ME

21.254.778/0001-05
21/07/2020 - 
11:54:58

4 X 2 2TCL VOLTAGGIO 5,86 879,00 Sim

EDU REPRESENTACOES DE 
MERCADORIAS EM GERAL 
EIRELI* 

23.104.806/0001-25
22/07/2020 - 
14:53:17

TRAMONTINA TRAMONTINA 18,30 2.745,00 Sim

BERLIN DISTRIBUIDORA DE 
MATERIAIS ELETRICOS LTDA.* 

30.351.303/0001-10
22/07/2020 - 
16:58:35

veltra veltra 100,00 15.000,00 Sim

RKA COMERCIO SERVICOS 
LTDA

08.241.684/0001-25 22/07/2020 - 
21:10:47

UNIDADE ILUMI 47,89 7.183,50 Sim

J C P PRADO COMERCIO EIRELI 
ME 21.254.778/0001-05

21/07/2020 - 
11:54:58 34W X 127V OUROLUX 34,00 13.770,00 Sim

D. C. DA SILVA COMERCIO - ME 03.555.456/0001-06 22/07/2020 - 
02:10:21

LAMPADA 34W OUROLUX 49,00 19.845,00 Sim

EDU REPRESENTACOES DE 
MERCADORIAS EM GERAL 
EIRELI* 

23.104.806/0001-25
22/07/2020 - 
15:00:30 COMPACTA COMPACTA 28,00 11.340,00 Sim

RKA COMERCIO SERVICOS 
LTDA 08.241.684/0001-25

22/07/2020 - 
21:11:21 UNIDADE TACHIBRA 206,91 83.798,55 Sim

J C P PRADO COMERCIO EIRELI 
ME

21.254.778/0001-05 21/07/2020 - 
11:54:58

34W X 220V OUROLUX 34,00 27.030,00 Sim

D. C. DA SILVA COMERCIO - ME 03.555.456/0001-06
22/07/2020 - 
02:13:04 LAMPADA 34W OUROLUX 69,00 54.855,00 Sim

EDU REPRESENTACOES DE 
MERCADORIAS EM GERAL 
EIRELI* 

23.104.806/0001-25
22/07/2020 - 
15:02:37

FLC FLC 24,50 19.477,50 Sim

RKA COMERCIO SERVICOS LTDA 08.241.684/0001-25 22/07/2020 - 
21:11:56

UNIDADE TACHIBRA 62,29 49.520,55 Sim

J C P PRADO COMERCIO EIRELI 
ME 21.254.778/0001-05

21/07/2020 - 
11:54:58 20W X 127V OUROLUX 14,70 6.835,50 Sim

D. C. DA SILVA COMERCIO - ME 03.555.456/0001-06 22/07/2020 - 
02:15:01

LAMPADA OUROLUX 19,90 9.253,50 Sim

23.104.806/0001-25 22/07/2020 - 
15:02:51

FLC FLC 12,00 5.580,00 Sim
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Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/Fabricante Valor Unitário Valor Total
LC 
123/2006

0047 - Lâmpada fluorescente compacta eletrônica espiral 20W x 220 V, base E-27

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

0048 - Lâmpada fluorescente compacta eletrônica espiral 30W x 127 V, base E-27

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

0049 - Lâmpada fluorescente compacta eletrônica espiral 30W x 220 V, base E-27

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

0050 - Lâmpada fluorescente tubular de 20W

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

0051 - LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE AÇO P/ 1 LAMPADA FLUORESCENTE DE 18W ALETADA C

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

0052 - LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE AÇO P/ DUAS LAMPADAS FLUORESCENTE DE 18W ALETA

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

EDU REPRESENTACOES DE 
MERCADORIAS EM GERAL 
EIRELI* 
Gpa Gerenciamento e Projetos 
Ltda

11.175.931/0001-47
22/07/2020 - 
16:52:06

KIAN KIAN 30,00 13.950,00 Sim

BERLIN DISTRIBUIDORA DE 
MATERIAIS ELETRICOS LTDA.* 

30.351.303/0001-10
22/07/2020 - 
16:59:56

avant avant 600,00 279.000,00 Sim

RKA COMERCIO SERVICOS LTDA 08.241.684/0001-25
22/07/2020 - 
21:12:29

UNIDADE TACHIBRA 27,36 12.722,40 Sim

J C P PRADO COMERCIO EIRELI 
ME

21.254.778/0001-05
21/07/2020 - 
11:54:56

20W X 220V OUROLUX 14,70 11.025,00 Sim

D. C. DA SILVA COMERCIO - ME 03.555.456/0001-06
22/07/2020 - 
02:17:01

LAMPADA OUROLUX 29,90 22.425,00 Sim

EDU REPRESENTACOES DE 
MERCADORIAS EM GERAL 
EIRELI* 

23.104.806/0001-25
22/07/2020 - 
15:04:47

FLC FLC 17,60 13.200,00 Sim

Gpa Gerenciamento e Projetos 
Ltda

11.175.931/0001-47
22/07/2020 - 
16:52:34

KIAN KIAN 30,00 22.500,00 Sim

BERLIN DISTRIBUIDORA DE 
MATERIAIS ELETRICOS LTDA.* 

30.351.303/0001-10
22/07/2020 - 
17:00:41

avant avant 600,00 450.000,00 Sim

RKA COMERCIO SERVICOS LTDA 08.241.684/0001-25
22/07/2020 - 
21:13:08

UNIDADE TACHIBRA 38,74 29.055,00 Sim

J C P PRADO COMERCIO EIRELI 
ME

21.254.778/0001-05
21/07/2020 - 
11:54:56

30W X 127V OUROLUX 31,10 12.751,00 Sim

D. C. DA SILVA COMERCIO - ME 03.555.456/0001-06
22/07/2020 - 
02:19:21

LAMPADA OUROLUX 38,00 15.580,00 Sim

EDU REPRESENTACOES DE 
MERCADORIAS EM GERAL 
EIRELI* 

23.104.806/0001-25
22/07/2020 - 
15:05:34

FLC FLC 23,00 9.430,00 Sim

Gpa Gerenciamento e Projetos 
Ltda

11.175.931/0001-47
22/07/2020 - 
16:53:21

KIAN KIAN 50,00 20.500,00 Sim

BERLIN DISTRIBUIDORA DE 
MATERIAIS ELETRICOS LTDA.* 

30.351.303/0001-10
22/07/2020 - 
17:01:20

avant avant 600,00 246.000,00 Sim

RKA COMERCIO SERVICOS LTDA 08.241.684/0001-25
22/07/2020 - 
21:13:50

UNIDADE TACHIBRA 22,52 9.233,20 Sim

J C P PRADO COMERCIO EIRELI 
ME

21.254.778/0001-05
21/07/2020 - 
11:54:56

30W X 220V OUROLUX 31,10 21.925,50 Sim

D. C. DA SILVA COMERCIO - ME 03.555.456/0001-06
22/07/2020 - 
02:20:59

LAMPADA OUROLUX 48,00 33.840,00 Sim

EDU REPRESENTACOES DE 
MERCADORIAS EM GERAL 
EIRELI* 

23.104.806/0001-25
22/07/2020 - 
15:08:26

FLC FLC 11,00 7.755,00 Sim

Gpa Gerenciamento e Projetos 
Ltda

11.175.931/0001-47
22/07/2020 - 
16:53:55

KIAN KIAN 50,00 35.250,00 Sim

BERLIN DISTRIBUIDORA DE 
MATERIAIS ELETRICOS LTDA.* 

30.351.303/0001-10
22/07/2020 - 
17:02:23

golden golden 100,00 70.500,00 Sim

RKA COMERCIO SERVICOS LTDA 08.241.684/0001-25
22/07/2020 - 
21:14:26

UNIDADE TACHIBRA 33,34 23.504,70 Sim

J C P PRADO COMERCIO EIRELI 
ME

21.254.778/0001-05
21/07/2020 - 
11:54:56

20W OUROLUX 11,75 1.997,50 Sim

D. C. DA SILVA COMERCIO - ME 03.555.456/0001-06
22/07/2020 - 
02:22:34 LAMPADA OUROLUX 18,00 3.060,00 Sim

EDU REPRESENTACOES DE 
MERCADORIAS EM GERAL 
EIRELI* 

23.104.806/0001-25
22/07/2020 - 
15:07:48

FLC FLC 18,00 3.060,00 Sim

Gpa Gerenciamento e Projetos 
Ltda

11.175.931/0001-47
22/07/2020 - 
16:54:42

ECOLUME ECOLUME 20,00 3.400,00 Sim

RKA COMERCIO SERVICOS LTDA 08.241.684/0001-25
22/07/2020 - 
21:14:57

UNIDADE TACHIBRA 15,13 2.572,10 Sim

J C P PRADO COMERCIO EIRELI 
ME

21.254.778/0001-05
21/07/2020 - 
11:54:55

1X18W ALETA PVC INTRAL 63,00 18.900,00 Sim

EDU REPRESENTACOES DE 
MERCADORIAS EM GERAL 
EIRELI* 

23.104.806/0001-25 22/07/2020 - 
15:12:41

ECP ECP 59,00 17.700,00 Sim

BERLIN DISTRIBUIDORA DE 
MATERIAIS ELETRICOS LTDA.* 30.351.303/0001-10

22/07/2020 - 
17:03:52 lumepetro lumepetro 700,00 210.000,00 Sim

RKA COMERCIO SERVICOS 
LTDA

08.241.684/0001-25
22/07/2020 - 
21:16:09

UNIDADE ZEPELIN 43,00 12.900,00 Sim

J C P PRADO COMERCIO EIRELI 
ME 21.254.778/0001-05

21/07/2020 - 
11:54:54

2X18W ALETA 
PVC INTRAL 94,40 28.320,00 Sim

23.104.806/0001-25 22/07/2020 - 
15:15:11

ECP ECP 69,00 20.700,00 Sim
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Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/Fabricante Valor Unitário Valor Total
LC 
123/2006

0053 - Braçadeira tipo D, 1 ½

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

0054 - Braçadeira tipo D, 1 ¼

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

0055 - Braçadeira tipo D, ½

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

0056 - Joelho em PVC, 25mm, soldável, 90°

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

0057 - "Joelho em PVC, ¾"", roscável, 90° "

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

0058 - Joelho em PVC, 32mm, soldável, 90°

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

0059 - Joelho de 40mm para esgoto

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

0060 - Joelho de 50mm para esgoto

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

EDU REPRESENTACOES DE 
MERCADORIAS EM GERAL 
EIRELI* 
BERLIN DISTRIBUIDORA DE 
MATERIAIS ELETRICOS LTDA.* 

30.351.303/0001-10
22/07/2020 - 
17:05:09

skylux skylux 200,00 60.000,00 Sim

RKA COMERCIO SERVICOS LTDA 08.241.684/0001-25
22/07/2020 - 
21:16:55

UNIDADE ZEPELIN 127,97 38.391,00 Sim

J C P PRADO COMERCIO EIRELI 
ME

21.254.778/0001-05
21/07/2020 - 
11:54:54

D 1 1/2 THELMAR 1,60 144,00 Sim

EDU REPRESENTACOES DE 
MERCADORIAS EM GERAL 
EIRELI* 

23.104.806/0001-25
22/07/2020 - 
15:16:15

AMANCO AMANCO 3,00 270,00 Sim

RKA COMERCIO SERVICOS LTDA 08.241.684/0001-25
22/07/2020 - 
21:18:17

UNIDADE VONDER 21,76 1.958,40 Sim

J C P PRADO COMERCIO EIRELI 
ME

21.254.778/0001-05
21/07/2020 - 
11:54:54

D 1 1/4 THELMAR 1,40 126,00 Sim

EDU REPRESENTACOES DE 
MERCADORIAS EM GERAL 
EIRELI* 

23.104.806/0001-25
22/07/2020 - 
15:16:38

AMANCO AMANCO 3,00 270,00 Sim

RKA COMERCIO SERVICOS LTDA 08.241.684/0001-25
22/07/2020 - 
21:20:28

UNIDADE VONDER 23,66 2.129,40 Sim

J C P PRADO COMERCIO EIRELI 
ME* 

21.254.778/0001-05
21/07/2020 - 
11:54:53

D 1/2 THELMAR 0,55 49,50 Sim

EDU REPRESENTACOES DE 
MERCADORIAS EM GERAL 
EIRELI* 

23.104.806/0001-25
22/07/2020 - 
15:16:59

AMANCO AMANCO 3,00 270,00 Sim

RKA COMERCIO SERVICOS LTDA 08.241.684/0001-25
22/07/2020 - 
21:21:21

UNIDADE VONDER 38,35 3.451,50 Sim

J C P PRADO COMERCIO EIRELI 
ME

21.254.778/0001-05
21/07/2020 - 
11:54:53

25mm 90° KRONA 0,52 112,32 Sim

EDU REPRESENTACOES DE 
MERCADORIAS EM GERAL 
EIRELI* 

23.104.806/0001-25
22/07/2020 - 
15:17:47

AMANCO AMANCO 1,30 280,80 Sim

RKA COMERCIO SERVICOS LTDA 08.241.684/0001-25
22/07/2020 - 
21:21:47

UNIDADE KRONA 32,55 7.030,80 Sim

J C P PRADO COMERCIO EIRELI 
ME

21.254.778/0001-05
21/07/2020 - 
11:54:52

3/4" 90° KRONA 1,40 109,20 Sim

EDU REPRESENTACOES DE 
MERCADORIAS EM GERAL 
EIRELI* 

23.104.806/0001-25
22/07/2020 - 
15:18:21

AMANCO AMANCO 2,98 232,44 Sim

RKA COMERCIO SERVICOS LTDA 08.241.684/0001-25 22/07/2020 - 
21:22:52

UNIDADE KRONA 25,88 2.018,64 Sim

J C P PRADO COMERCIO EIRELI 
ME

21.254.778/0001-05
21/07/2020 - 
11:54:52

32mm 90° KRONA 1,50 117,00 Sim

EDU REPRESENTACOES DE 
MERCADORIAS EM GERAL 
EIRELI* 

23.104.806/0001-25
22/07/2020 - 
15:18:49

AMANCO AMANCOA 3,68 287,04 Sim

RKA COMERCIO SERVICOS LTDA 08.241.684/0001-25
22/07/2020 - 
21:23:24

UNIDADE KRONA 22,33 1.741,74 Sim

J C P PRADO COMERCIO EIRELI 
ME* 21.254.778/0001-05

21/07/2020 - 
11:54:52 40mm KRONA 0,85 30,60 Sim

EDU REPRESENTACOES DE 
MERCADORIAS EM GERAL 
EIRELI* 

23.104.806/0001-25
22/07/2020 - 
15:19:28

AMANCO AMANCO 4,80 172,80 Sim

RKA COMERCIO SERVICOS LTDA 08.241.684/0001-25 22/07/2020 - 
21:23:49

UNIDADE KRONA 4,06 146,16 Sim

J C P PRADO COMERCIO EIRELI 
ME 21.254.778/0001-05

21/07/2020 - 
11:54:51 50mm KRONA 1,80 64,80 Sim

EDU REPRESENTACOES DE 
MERCADORIAS EM GERAL 
EIRELI* 

23.104.806/0001-25
22/07/2020 - 
15:20:16

AMANCO AMANCO 8,90 320,40 Sim

Page 17 of 232Portal de Compras Públicas | Ata Final

30/07/2020file:///C:/Users/FABIO/Downloads/AtaTotal_120274.html



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

0061 - "Joelho em PVC, ½"", roscável, 90° "

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

0062 - Joelho em PVC, 20mm, soldável, 90°

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

0063 - "Adaptador em PVC, 20 x ½"", soldável "

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

0064 - Caixa d`água em polietileno com tampa 3.000 litros

Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/Fabricante
Valor 
Unitário

Valor Total
LC 
123/2006

0065 - Caixa d`água em polietileno com tampa 1.000 litros

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

0066 - Tê longo em PVC, 100 x 75mm, soldável para esgoto

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

0067 - Tê em PVC, 25mm, soldável para água

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

0068 - Tê em PVC, 32mm, soldável para água

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

RKA COMERCIO SERVICOS LTDA 08.241.684/0001-25 22/07/2020 - 
21:24:13

UNIDADE KRONA 6,40 230,40 Sim

J C P PRADO COMERCIO EIRELI 
ME

21.254.778/0001-05
21/07/2020 - 
11:54:51

1/2" 90° KRONA 0,95 71,25 Sim

EDU REPRESENTACOES DE 
MERCADORIAS EM GERAL 
EIRELI* 

23.104.806/0001-25
22/07/2020 - 
15:20:55

AMANCO AMANCO 3,80 285,00 Sim

RKA COMERCIO SERVICOS LTDA 08.241.684/0001-25
22/07/2020 - 
21:24:47

UNIDADE KRONA 32,43 2.432,25 Sim

J C P PRADO COMERCIO EIRELI 
ME* 

21.254.778/0001-05
21/07/2020 - 
11:54:51

20mm 90° KRONA 0,30 22,50 Sim

EDU REPRESENTACOES DE 
MERCADORIAS EM GERAL 
EIRELI* 

23.104.806/0001-25
22/07/2020 - 
15:21:29

AMANCO AMANCO 6,90 517,50 Sim

RKA COMERCIO SERVICOS LTDA 08.241.684/0001-25
22/07/2020 - 
21:25:14

UNIDADE KRONA 21,92 1.644,00 Sim

J C P PRADO COMERCIO EIRELI 
ME* 

21.254.778/0001-05
21/07/2020 - 
11:54:51

20 x 1/2" KRONA 0,40 78,00 Sim

EDU REPRESENTACOES DE 
MERCADORIAS EM GERAL 
EIRELI* 

23.104.806/0001-25
22/07/2020 - 
15:22:06

AMANCO AMANCO 3,00 585,00 Sim

RKA COMERCIO SERVICOS 
LTDA* 

08.241.684/0001-25
22/07/2020 - 
21:25:44

UNIDADE KRONA 1,56 304,20 Sim

J C P PRADO COMERCIO EIRELI 
ME

21.254.778/0001-05
21/07/2020 - 
11:54:51

3000lts FORTLEV 1.670,00 60.120,00 Sim

EDU REPRESENTACOES DE 
MERCADORIAS EM GERAL 
EIRELI* 

23.104.806/0001-25
22/07/2020 - 
15:23:09

TRAMONTINA TRAMONTINA 2.300,00 82.800,00 Sim

Gpa Gerenciamento e 
Projetos Ltda

11.175.931/0001-47
22/07/2020 - 
16:57:49

BAKOF BAKOF 3.000,00 108.000,00 Sim

LPSJ REPRESENTACAO 
COMERCIO E SERVICO EM 
GERAL EIRELI

31.964.625/0001-05
22/07/2020 - 
18:22:44

CAIXA DE 
POLIETILENO

FORTLEV 1.930,48 69.497,28 Sim

RKA COMERCIO SERVICOS 
LTDA* 

08.241.684/0001-25
22/07/2020 - 
21:26:14

UNIDADE FORTLEV 96,46 3.472,56 Sim

J C P PRADO COMERCIO EIRELI 
ME

21.254.778/0001-05
21/07/2020 - 
11:54:51

1000lts FORTLEV 370,00 8.880,00 Sim

EDU REPRESENTACOES DE 
MERCADORIAS EM GERAL 
EIRELI* 

23.104.806/0001-25
22/07/2020 - 
15:23:38

TRAMONTINA TRAMONTINA 295,00 7.080,00 Sim

Gpa Gerenciamento e 
Projetos Ltda

11.175.931/0001-47 22/07/2020 - 
16:58:16

BAKOF BAKOF 800,00 19.200,00 Sim

LPSJ REPRESENTACAO 
COMERCIO E SERVICO EM 
GERAL EIRELI

31.964.625/0001-05 22/07/2020 - 
18:23:08

CAIXA DE 
POLIETILENO

FORTLEV 441,78 10.602,72 Sim

RKA COMERCIO SERVICOS 
LTDA 08.241.684/0001-25

22/07/2020 - 
21:26:47 UNIDADE FORTLEV 104,87 2.516,88 Sim

EDU REPRESENTACOES DE 
MERCADORIAS EM GERAL 
EIRELI* 

23.104.806/0001-25
22/07/2020 - 
15:25:44

AMANCO AMANCO 7,80 397,80 Sim

RKA COMERCIO SERVICOS LTDA 08.241.684/0001-25
22/07/2020 - 
21:30:24

UNIDADE KRONA 33,80 1.723,80 Sim

J C P PRADO COMERCIO EIRELI 
ME* 21.254.778/0001-05

21/07/2020 - 
11:55:19 25mm KRONA 0,80 62,40 Sim

EDU REPRESENTACOES DE 
MERCADORIAS EM GERAL 
EIRELI* 

23.104.806/0001-25
22/07/2020 - 
15:27:45

AMANCO AMANCO 4,80 374,40 Sim

RKA COMERCIO SERVICOS LTDA 08.241.684/0001-25
22/07/2020 - 
21:30:57

UNIDADE KRONA 10,30 803,40 Sim

J C P PRADO COMERCIO EIRELI 
ME 21.254.778/0001-05

21/07/2020 - 
11:54:50 32mm KRONA 3,55 244,95 Sim
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Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/Fabricante Valor Unitário Valor Total
LC 
123/2006

0069 - Tê em PVC, 100mm, soldável para água

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

0070 - Redução em PVC, 25 x 20mm soldável

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

0071 - Redução em PVC, 32 x 25mm soldável

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

0072 - "Adaptador curto em PVC, 50 x 1.12"" soldável "

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

0073 - Bucha de redução em PVC, 25 x 20mm soldável

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

0074 - Bucha de redução em PVC, 32 x 25mm soldável

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

0075 - Fita veda rosca 18mm x 25m

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

0076 - Cola para vedação de tubo PVC, 175 G

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

EDU REPRESENTACOES DE 
MERCADORIAS EM GERAL 
EIRELI* 

23.104.806/0001-25 22/07/2020 - 
15:28:56

AMANCO AMANCO 7,00 483,00 Sim

RKA COMERCIO SERVICOS LTDA 08.241.684/0001-25
22/07/2020 - 
21:31:32

UNIDADE KRONA 13,08 902,52 Sim

J C P PRADO COMERCIO EIRELI 
ME

21.254.778/0001-05
21/07/2020 - 
11:54:50

100mm KRONA 10,20 948,60 Sim

EDU REPRESENTACOES DE 
MERCADORIAS EM GERAL 
EIRELI* 

23.104.806/0001-25
22/07/2020 - 
15:29:46

AMANCO AMANCO 8,90 827,70 Sim

RKA COMERCIO SERVICOS LTDA 08.241.684/0001-25
22/07/2020 - 
21:32:04

UNIDADE KRONA 12,04 1.119,72 Sim

J C P PRADO COMERCIO EIRELI 
ME* 

21.254.778/0001-05
21/07/2020 - 
11:54:50

25 X 20mm KRONA 0,40 30,00 Sim

EDU REPRESENTACOES DE 
MERCADORIAS EM GERAL 
EIRELI* 

23.104.806/0001-25
22/07/2020 - 
15:30:24

AMANCO AMANCO 2,50 187,50 Sim

RKA COMERCIO SERVICOS LTDA 08.241.684/0001-25
22/07/2020 - 
21:32:31

UNIDADE KRONA 12,49 936,75 Sim

J C P PRADO COMERCIO EIRELI 
ME* 

21.254.778/0001-05
21/07/2020 - 
11:54:49

32 x 20mm KRONA 0,82 56,58 Sim

EDU REPRESENTACOES DE 
MERCADORIAS EM GERAL 
EIRELI* 

23.104.806/0001-25
22/07/2020 - 
15:31:37

AMANCO AMANCO 4,90 338,10 Sim

RKA COMERCIO SERVICOS LTDA 08.241.684/0001-25
22/07/2020 - 
21:34:17

UNIDADE KRONA 10,65 734,85 Sim

J C P PRADO COMERCIO EIRELI 
ME

21.254.778/0001-05
21/07/2020 - 
11:54:49

50 X 1.12" KRONA 2,90 565,50 Sim

EDU REPRESENTACOES DE 
MERCADORIAS EM GERAL 
EIRELI* 

23.104.806/0001-25
22/07/2020 - 
15:32:33

AMANCO AMANCO 6,50 1.267,50 Sim

RKA COMERCIO SERVICOS LTDA 08.241.684/0001-25
22/07/2020 - 
21:34:41

UNIDADE KRONA 9,82 1.914,90 Sim

J C P PRADO COMERCIO EIRELI 
ME* 

21.254.778/0001-05
21/07/2020 - 
11:54:49

25 X 20mm SOLD. KRONA 0,40 48,00 Sim

EDU REPRESENTACOES DE 
MERCADORIAS EM GERAL 
EIRELI* 

23.104.806/0001-25
22/07/2020 - 
15:33:38

AMANCO AMANCO 1,90 228,00 Sim

RKA COMERCIO SERVICOS LTDA 08.241.684/0001-25
22/07/2020 - 
21:35:07 UNIDADE KRONA 14,96 1.795,20 Sim

J C P PRADO COMERCIO EIRELI 
ME

21.254.778/0001-05 21/07/2020 - 
11:54:49

32 x 20mm SOLD. KRONA 0,82 98,40 Sim

EDU REPRESENTACOES DE 
MERCADORIAS EM GERAL 
EIRELI* 

23.104.806/0001-25
22/07/2020 - 
15:34:22 AMANCO AMANCO 4,30 516,00 Sim

RKA COMERCIO SERVICOS LTDA 08.241.684/0001-25
22/07/2020 - 
21:35:36 UNIDADE KRONA 30,50 3.660,00 Sim

J C P PRADO COMERCIO EIRELI 
ME

21.254.778/0001-05 21/07/2020 - 
11:54:48

18mm x 25m DECORLUX 3,75 371,25 Sim

EDU REPRESENTACOES DE 
MERCADORIAS EM GERAL 
EIRELI* 

23.104.806/0001-25 22/07/2020 - 
15:39:45

AMANCO AMANCO 8,90 881,10 Sim

RKA COMERCIO SERVICOS LTDA 08.241.684/0001-25
22/07/2020 - 
21:36:01 UNIDADE TIGRE 33,00 3.267,00 Sim

J C P PRADO COMERCIO EIRELI 
ME

21.254.778/0001-05 21/07/2020 - 
11:54:48

175g PULUITEC 14,00 1.680,00 Sim

EDU REPRESENTACOES DE 
MERCADORIAS EM GERAL 
EIRELI* 

23.104.806/0001-25 22/07/2020 - 
15:39:08

AMANCO AMANCO 7,50 900,00 Sim

RKA COMERCIO SERVICOS LTDA 08.241.684/0001-25
22/07/2020 - 
21:36:26 UNIDADE TIGRE 19,93 2.391,60 Sim
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0077 - Caixa múltipla de gordura, em PVC, 350 x 300mm com tampa

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

0078 - Caps em PVC 20mm soldável

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

0079 - Caps em PVC 25mm soldável

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

0080 - Caps em PVC 60mm soldável

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

0081 - Caps em PVC 100mm soldável

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

0082 - "Engate plástico, ½"" x 40cm flexível "

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

0083 - Tubo em PVC 20mm x 6m soldável para água

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

0084 - Tubo em PVC 25mm x 6m soldável para água

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

0085 - Tubo em PVC 50mm x 6m soldável para água

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

EDU REPRESENTACOES DE 
MERCADORIAS EM GERAL 
EIRELI* 

23.104.806/0001-25
22/07/2020 - 
15:38:33

AMANCO AMANCO 355,00 28.755,00 Sim

RKA COMERCIO SERVICOS 
LTDA* 

08.241.684/0001-25
22/07/2020 - 
22:07:41

UNIDADE KRONA 23,27 1.884,87 Sim

J C P PRADO COMERCIO EIRELI 
ME

21.254.778/0001-05
21/07/2020 - 
11:54:48

20mm KRONA 0,75 78,75 Sim

EDU REPRESENTACOES DE 
MERCADORIAS EM GERAL 
EIRELI* 

23.104.806/0001-25
22/07/2020 - 
15:40:45

AMANCO AMANCO 1,99 208,95 Sim

RKA COMERCIO SERVICOS LTDA 08.241.684/0001-25
22/07/2020 - 
22:08:04

UNIDADE KRONA 26,39 2.770,95 Sim

J C P PRADO COMERCIO EIRELI 
ME

21.254.778/0001-05
21/07/2020 - 
11:54:48

25mm KRONA 0,75 45,00 Sim

EDU REPRESENTACOES DE 
MERCADORIAS EM GERAL 
EIRELI* 

23.104.806/0001-25
22/07/2020 - 
15:41:32

AMANCO AMANCO 2,50 150,00 Sim

RKA COMERCIO SERVICOS LTDA 08.241.684/0001-25
22/07/2020 - 
22:08:31

UNIDADE KRONA 26,39 1.583,40 Sim

J C P PRADO COMERCIO EIRELI 
ME

21.254.778/0001-05
21/07/2020 - 
11:54:48

60mm KRONA 8,10 267,30 Sim

EDU REPRESENTACOES DE 
MERCADORIAS EM GERAL 
EIRELI* 

23.104.806/0001-25
22/07/2020 - 
15:42:16

AMANCO AMANCO 9,90 326,70 Sim

RKA COMERCIO SERVICOS LTDA 08.241.684/0001-25
22/07/2020 - 
22:08:56

UNIDADE KRONA 22,13 730,29 Sim

J C P PRADO COMERCIO EIRELI 
ME* 

21.254.778/0001-05
21/07/2020 - 
11:54:47

100mm KRONA 5,75 345,00 Sim

EDU REPRESENTACOES DE 
MERCADORIAS EM GERAL 
EIRELI* 

23.104.806/0001-25
22/07/2020 - 
15:43:29

AMANCO AMANCO 11,60 696,00 Sim

RKA COMERCIO SERVICOS LTDA 08.241.684/0001-25
22/07/2020 - 
22:09:32

UNIDADE KRONA 48,41 2.904,60 Sim

J C P PRADO COMERCIO EIRELI 
ME

21.254.778/0001-05
21/07/2020 - 
11:54:47

1/2" X 40cm ALUMASA 3,10 148,80 Sim

EDU REPRESENTACOES DE 
MERCADORIAS EM GERAL 
EIRELI* 

23.104.806/0001-25 22/07/2020 - 
15:44:24

TRAMONTINA TRAMONTINA 6,90 331,20 Sim

RKA COMERCIO SERVICOS LTDA 08.241.684/0001-25 22/07/2020 - 
22:09:59

UNIDADE KRONA 2,50 120,00 Sim

J C P PRADO COMERCIO EIRELI 
ME

21.254.778/0001-05
21/07/2020 - 
11:54:47

20mm x 6m PLASMETAL 10,35 2.794,50 Sim

EDU REPRESENTACOES DE 
MERCADORIAS EM GERAL 
EIRELI* 

23.104.806/0001-25
22/07/2020 - 
15:45:08

AMANCO AMANCO 15,30 4.131,00 Sim

RKA COMERCIO SERVICOS 
LTDA* 

08.241.684/0001-25 22/07/2020 - 
22:10:28

UNIDADE KRONA 2,48 669,60 Sim

J C P PRADO COMERCIO EIRELI 
ME

21.254.778/0001-05
21/07/2020 - 
11:54:47

25mm x 6m PLASMETAL 12,94 3.493,80 Sim

EDU REPRESENTACOES DE 
MERCADORIAS EM GERAL 
EIRELI* 

23.104.806/0001-25
22/07/2020 - 
15:45:50

AMANCO AMANCO 18,50 4.995,00 Sim

RKA COMERCIO SERVICOS 
LTDA* 

08.241.684/0001-25 22/07/2020 - 
22:10:56

UNIDADE KRONA 2,14 577,80 Sim

J C P PRADO COMERCIO EIRELI 
ME

21.254.778/0001-05
21/07/2020 - 
11:54:47

50mm x 6m PLASMETAL 51,55 3.093,00 Sim

EDU REPRESENTACOES DE 
MERCADORIAS EM GERAL 
EIRELI* 

23.104.806/0001-25
22/07/2020 - 
15:46:37

AMANCO AMANCO 50,90 3.054,00 Sim
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Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/Fabricante Valor Unitário Valor Total
LC 
123/2006

0086 - Tubo em PVC 50mm x 6m soldável para esgoto

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

0087 - Torneira tanque longa ½ x ¾ cromado

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

0088 - "Torneira em plástico ½"" para bancada de pia com bica móvel "

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

0089 - "Sifão sanfonado simples branco universal 1 ½"" x 40/48/50 "

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

0090 - Ralo em plástico 100 x 40mm com grelha branca

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

0091 - seixo comum

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

0092 - tijolos de 6 furos

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

0093 - Areia para construção

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

0094 - PEDRA BRITA

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

RKA COMERCIO SERVICOS 
LTDA* 

08.241.684/0001-25 22/07/2020 - 
22:11:37

UNIDADE KRONA 1,11 66,60 Sim

J C P PRADO COMERCIO EIRELI 
ME

21.254.778/0001-05
21/07/2020 - 
11:54:47

50mm x 6m Esg. PLASMETAL 28,20 761,40 Sim

EDU REPRESENTACOES DE 
MERCADORIAS EM GERAL 
EIRELI* 

23.104.806/0001-25
22/07/2020 - 
15:47:22

AMANCO AMANCO 49,80 1.344,60 Sim

RKA COMERCIO SERVICOS 
LTDA* 

08.241.684/0001-25
22/07/2020 - 
22:12:00

UNIDADE KRONA 1,93 52,11 Sim

J C P PRADO COMERCIO EIRELI 
ME

21.254.778/0001-05
21/07/2020 - 
11:54:46

1/2 X 3/4 HIGIBAN 24,80 5.133,60 Sim

EDU REPRESENTACOES DE 
MERCADORIAS EM GERAL 
EIRELI* 

23.104.806/0001-25
22/07/2020 - 
15:48:42

TRAMONTINA TRAMONTINA 76,95 15.928,65 Sim

RKA COMERCIO SERVICOS 
LTDA* 

08.241.684/0001-25
22/07/2020 - 
22:12:34

UNIDADE METAL SUPER 2,59 536,13 Sim

J C P PRADO COMERCIO EIRELI 
ME

21.254.778/0001-05
21/07/2020 - 
11:54:46

BANCADA 1/2" HIGIBAN 28,10 7.081,20 Sim

EDU REPRESENTACOES DE 
MERCADORIAS EM GERAL 
EIRELI* 

23.104.806/0001-25
22/07/2020 - 
15:49:30

TRAMONTINA TRAMONTINA 37,85 9.538,20 Sim

RKA COMERCIO SERVICOS 
LTDA* 

08.241.684/0001-25
22/07/2020 - 
22:13:02

UNIDADE TRAMONTINA 3,50 882,00 Sim

J C P PRADO COMERCIO EIRELI 
ME

21.254.778/0001-05
21/07/2020 - 
11:54:46

1 1/2 x 40/48/50 BLUKIT 5,60 1.713,60 Sim

EDU REPRESENTACOES DE 
MERCADORIAS EM GERAL 
EIRELI* 

23.104.806/0001-25
22/07/2020 - 
15:50:35

FLC FLC 10,50 3.213,00 Sim

RKA COMERCIO SERVICOS LTDA 08.241.684/0001-25
22/07/2020 - 
22:13:30

UNIDADE TRAMONTINA 4,30 1.315,80 Sim

J C P PRADO COMERCIO EIRELI 
ME

21.254.778/0001-05
21/07/2020 - 
11:55:19

100 x 40mm LIEGE 8,30 1.867,50 Sim

EDU REPRESENTACOES DE 
MERCADORIAS EM GERAL 
EIRELI* 

23.104.806/0001-25
22/07/2020 - 
15:51:32

TRAMONTINA TRAMONTINA 17,90 4.027,50 Sim

RKA COMERCIO SERVICOS 
LTDA* 

08.241.684/0001-25
22/07/2020 - 
22:14:00

UNIDADE LUCONE 2,38 535,50 Sim

EDU REPRESENTACOES DE 
MERCADORIAS EM GERAL 
EIRELI* 

23.104.806/0001-25
22/07/2020 - 
15:53:34

BRANCO NÃO TEM 170,00 204.000,00 Sim

RKA COMERCIO SERVICOS 
LTDA* 

08.241.684/0001-25 22/07/2020 - 
22:15:37

METRO CÚBICO SEIXO 1,01 1.212,00 Sim

EDU REPRESENTACOES DE 
MERCADORIAS EM GERAL 
EIRELI* 

23.104.806/0001-25
22/07/2020 - 
15:55:04 TIJOLO SIMPLES NÃO TEM 650,00 679.900,00 Sim

RKA COMERCIO SERVICOS 
LTDA* 

08.241.684/0001-25
22/07/2020 - 
22:16:13

MILHEIRO TROPICAL 10,28 10.752,88 Sim

EDU REPRESENTACOES DE 
MERCADORIAS EM GERAL 
EIRELI* 

23.104.806/0001-25
22/07/2020 - 
15:56:09

SIMPLES NÃO TEM 75,00 180.000,00 Sim

RKA COMERCIO SERVICOS 
LTDA

08.241.684/0001-25 22/07/2020 - 
22:17:42

METRO CÚBICO AREIA 1.624,52 3.898.848,00 Sim

EDU REPRESENTACOES DE 
MERCADORIAS EM GERAL 
EIRELI* 

23.104.806/0001-25 22/07/2020 - 
16:00:47

PEDRA NÃO TEM 150,00 117.000,00 Sim
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Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/Fabricante Valor Unitário Valor Total
LC 
123/2006

0095 - cimento 50kg

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

0096 - Telha cerâmica tipo Plan, comp = 46 a 50cm

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

0097 - Tábua branca 12 x 400cm

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

0098 - Telha ondina tamanho 2,44x0,50

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

0099 - Cumeeira para telha cerâmica

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

0100 - Peça de madeira 15x15cm de 1ª qualidade

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

0101 - "Peça de madeira 4""x2"" de 1ª qualidade "

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

0102 - "Peça de madeira 5""x3"" de 1ª qualidade "

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

0103 - Tábua forte em madeira 12 x 400cm

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

0104 - Ripão em madeira mista 5x2cm

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

RKA COMERCIO SERVICOS LTDA 08.241.684/0001-25 22/07/2020 - 
22:20:15

METRO CÚBICO PEDRASIL 294,65 229.827,00 Sim

EDU REPRESENTACOES DE 
MERCADORIAS EM GERAL 
EIRELI* 

23.104.806/0001-25
22/07/2020 - 
15:58:38

SACA ZEBU 38,80 292.940,00 Sim

RKA COMERCIO SERVICOS 
LTDA* 

08.241.684/0001-25
22/07/2020 - 
22:20:39

SACO NASSAU 9,33 70.441,50 Sim

EDU REPRESENTACOES DE 
MERCADORIAS EM GERAL 
EIRELI* 

23.104.806/0001-25
22/07/2020 - 
16:00:21

CERAMICA NÃO TEM 0,79 102.384,00 Sim

RKA COMERCIO SERVICOS 
LTDA

08.241.684/0001-25
22/07/2020 - 
22:21:04

UNIDADE TROPICAL 2,55 330.480,00 Sim

EDU REPRESENTACOES DE 
MERCADORIAS EM GERAL 
EIRELI* 

23.104.806/0001-25
22/07/2020 - 
16:01:34

TÁBUA NÃO TEM 150,00 24.300,00 Sim

RKA COMERCIO SERVICOS 
LTDA* 

08.241.684/0001-25
22/07/2020 - 
22:22:27

DÚZIA TABUA 4,66 754,92 Sim

J C P PRADO COMERCIO EIRELI 
ME

21.254.778/0001-05
21/07/2020 - 
11:54:46

ONDINA 
2,44x0,50

BRASILIT 31,50 299.250,00 Sim

EDU REPRESENTACOES DE 
MERCADORIAS EM GERAL 
EIRELI* 

23.104.806/0001-25
22/07/2020 - 
16:02:45

TELHA DE 
CIMENTO

BRASILIT ONDINA 20,95 199.025,00 Sim

RKA COMERCIO SERVICOS 
LTDA

08.241.684/0001-25
22/07/2020 - 
22:22:55

UNIDADE BRASILIT 10,53 100.035,00 Sim

EDU REPRESENTACOES DE 
MERCADORIAS EM GERAL 
EIRELI* 

23.104.806/0001-25
22/07/2020 - 
16:03:39

CERAMICA NÃO TEM 30,00 2.700,00 Sim

RKA COMERCIO SERVICOS 
LTDA* 

08.241.684/0001-25
22/07/2020 - 
22:24:06

UNIDADE TROPICAL 1,69 152,10 Sim

EDU REPRESENTACOES DE 
MERCADORIAS EM GERAL 
EIRELI* 

23.104.806/0001-25
22/07/2020 - 
16:04:22

MADEIRA NÃO TEM 90,00 32.400,00 Sim

RKA COMERCIO SERVICOS 
LTDA* 

08.241.684/0001-25 22/07/2020 - 
22:25:06

METRO MADEIRA 2,70 972,00 Sim

EDU REPRESENTACOES DE 
MERCADORIAS EM GERAL 
EIRELI* 

23.104.806/0001-25 22/07/2020 - 
16:06:09

MADEIRA NÃO TEM 70,00 25.200,00 Sim

RKA COMERCIO SERVICOS LTDA 08.241.684/0001-25
22/07/2020 - 
22:25:49 METRO MADEIRA 55,70 20.052,00 Sim

EDU REPRESENTACOES DE 
MERCADORIAS EM GERAL 
EIRELI* 

23.104.806/0001-25
22/07/2020 - 
16:06:50

MADEIRA NÃO TEM 80,00 28.800,00 Sim

RKA COMERCIO SERVICOS 
LTDA* 

08.241.684/0001-25
22/07/2020 - 
22:26:17

METRO MADEIRA 4,73 1.702,80 Sim

EDU REPRESENTACOES DE 
MERCADORIAS EM GERAL 
EIRELI* 

23.104.806/0001-25 22/07/2020 - 
16:07:34

MADEIRA NÃO TEM 40,00 6.480,00 Sim

RKA COMERCIO SERVICOS 
LTDA* 08.241.684/0001-25

22/07/2020 - 
22:26:50 DÚZIA TÁBUA 1,55 251,10 Sim

23.104.806/0001-25 MADEIRA NÃO TEM 14,00 120.400,00 Sim
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Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/Fabricante Valor Unitário Valor Total
LC 
123/2006

0105 - "Pernamanca 3"" x 2"" 4m - madeira branca "

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

0106 - Ripa e madeira para telhado 2 ½ x ½, 5m

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

0107 - Assento para vaso sanitário em plástico (simples)

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

0108 - Assento para vaso sanitário infantil em plástico (almofadado)

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

0109 - Assento para vaso sanitário em plástico para Portador de Necessidades Especiais

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

0110 - Forro em PVC rígido 10cmx6m branco

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

0111 - Forro em PVC rígido 20cmx6m branco

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

0112 - Água raz 900mL

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

EDU REPRESENTACOES DE 
MERCADORIAS EM GERAL 
EIRELI* 

22/07/2020 - 
16:08:46

RKA COMERCIO SERVICOS 
LTDA* 

08.241.684/0001-25
22/07/2020 - 
22:27:20

DÚZIA RIPÃO 2,63 22.618,00 Sim

EDU REPRESENTACOES DE 
MERCADORIAS EM GERAL 
EIRELI* 

23.104.806/0001-25
22/07/2020 - 
16:09:40

MADEIRA NÃO TEM 199,00 71.640,00 Sim

RKA COMERCIO SERVICOS 
LTDA* 

08.241.684/0001-25
22/07/2020 - 
22:27:50

DÚZIA PERNAMANCA 5,30 1.908,00 Sim

EDU REPRESENTACOES DE 
MERCADORIAS EM GERAL 
EIRELI* 

23.104.806/0001-25
22/07/2020 - 
16:10:52

MADEIRA NÃO TEM 148,00 1.494.800,00 Sim

RKA COMERCIO SERVICOS 
LTDA* 

08.241.684/0001-25
22/07/2020 - 
22:28:19

DÚZIA RIPA E MADEIRA 14,96 151.096,00 Sim

J C P PRADO COMERCIO EIRELI 
ME

21.254.778/0001-05
21/07/2020 - 
11:54:45

PVC SIMPLES ALUMASA 18,22 4.263,48 Sim

D. C. DA SILVA COMERCIO - ME 03.555.456/0001-06
22/07/2020 - 
02:28:40

ASSENTO ALUMASA 29,00 6.786,00 Sim

EDU REPRESENTACOES DE 
MERCADORIAS EM GERAL 
EIRELI* 

23.104.806/0001-25
22/07/2020 - 
16:13:08

HERC HERC 29,00 6.786,00 Sim

RKA COMERCIO SERVICOS LTDA 08.241.684/0001-25
22/07/2020 - 
22:28:49

UNIDADE MEBUKI 328,19 76.796,46 Sim

D. C. DA SILVA COMERCIO - ME 03.555.456/0001-06
22/07/2020 - 
02:30:05

ASSENTO ALUMASA 49,00 7.938,00 Sim

EDU REPRESENTACOES DE 
MERCADORIAS EM GERAL 
EIRELI* 

23.104.806/0001-25
22/07/2020 - 
16:14:34

HERC HERC 80,00 12.960,00 Sim

RKA COMERCIO SERVICOS 
LTDA* 

08.241.684/0001-25
22/07/2020 - 
22:29:22

UNIDADE MEBUKI 1,15 186,30 Sim

D. C. DA SILVA COMERCIO - ME 03.555.456/0001-06
22/07/2020 - 
02:31:39

ASSENTO ALUMASA 69,90 8.807,40 Sim

EDU REPRESENTACOES DE 
MERCADORIAS EM GERAL 
EIRELI* 

23.104.806/0001-25
22/07/2020 - 
16:16:59

HERC HERC 80,00 10.080,00 Sim

RKA COMERCIO SERVICOS 
LTDA* 

08.241.684/0001-25
22/07/2020 - 
22:29:48

UNIDADE MEBUKI 1,37 172,62 Sim

J C P PRADO COMERCIO EIRELI 
ME 21.254.778/0001-05

21/07/2020 - 
11:54:45 10cm x 6m MAIS PVC 28,05 54.697,50 Sim

EDU REPRESENTACOES DE 
MERCADORIAS EM GERAL 
EIRELI* 

23.104.806/0001-25
22/07/2020 - 
16:18:46

PVC PVC 15,50 30.225,00 Sim

RKA COMERCIO SERVICOS LTDA 08.241.684/0001-25 22/07/2020 - 
22:30:20

UNIDADE PLASMETAL 6,96 13.572,00 Sim

J C P PRADO COMERCIO EIRELI 
ME

21.254.778/0001-05
21/07/2020 - 
11:54:45

20cm x 6m MAIS PVC 28,05 71.527,50 Sim

EDU REPRESENTACOES DE 
MERCADORIAS EM GERAL 
EIRELI* 

23.104.806/0001-25
22/07/2020 - 
16:19:39

PVC PVC 17,50 44.625,00 Sim

RKA COMERCIO SERVICOS LTDA 08.241.684/0001-25
22/07/2020 - 
22:31:36

UNIDADE PLASMETAL 24,93 63.571,50 Sim

J C P PRADO COMERCIO EIRELI 
ME 21.254.778/0001-05

21/07/2020 - 
11:54:45 900ml VELOZ 14,60 788,40 Sim

EDU REPRESENTACOES DE 
MERCADORIAS EM GERAL 
EIRELI* 

23.104.806/0001-25
22/07/2020 - 
16:20:22

VELOX VELOX 18,00 972,00 Sim

RKA COMERCIO SERVICOS LTDA 08.241.684/0001-25
22/07/2020 - 
22:33:06

UNIDADE NATRIELLI 5,30 286,20 Sim
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0113 - Argamassa (rejunte) para acabamento cinza platina com 5kg

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

0114 - Argamassa (rejunte) para acabamento bege com 5kg

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

0115 - Argamassa (rejunte) para acabamento branco com 5kg

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

0116 - Argamassa ACII, para assentamento de lajota, saco com 20kg

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

0117 - Argamassa ACI para assentamento de lajota, saco com 20 kg

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

0118 - Lixa d`água Nº 50

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

0119 - Lixa d`água Nº 100

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

0120 - Lixa para madeira Nº 180

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

0121 - Lixa d`água Nº 200

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

J C P PRADO COMERCIO EIRELI 
ME

21.254.778/0001-05
21/07/2020 - 
11:54:44

CINZA PLATINA 
5KG

PLASTIMASSA 23,00 14.490,00 Sim

EDU REPRESENTACOES DE 
MERCADORIAS EM GERAL 
EIRELI* 

23.104.806/0001-25
22/07/2020 - 
16:22:12

QUARTIZOLI QUARTIZOLI 29,00 18.270,00 Sim

RKA COMERCIO SERVICOS 
LTDA

08.241.684/0001-25
22/07/2020 - 
22:33:50

UNIDADE PLASTIMASSA 12,52 7.887,60 Sim

J C P PRADO COMERCIO EIRELI 
ME

21.254.778/0001-05
21/07/2020 - 
11:54:44

BEGE 5KG PLASTIMASSA 23,00 1.794,00 Sim

EDU REPRESENTACOES DE 
MERCADORIAS EM GERAL 
EIRELI* 

23.104.806/0001-25
22/07/2020 - 
16:22:56

QUARTIZOLI QUARTIZOLI 29,00 2.262,00 Sim

RKA COMERCIO SERVICOS 
LTDA

08.241.684/0001-25
22/07/2020 - 
22:34:22

UNIDADE PLASTIMASSA 16,85 1.314,30 Sim

J C P PRADO COMERCIO EIRELI 
ME

21.254.778/0001-05
21/07/2020 - 
11:54:44

BRANCO 5KG PLASTIMASSA 23,00 3.726,00 Sim

EDU REPRESENTACOES DE 
MERCADORIAS EM GERAL 
EIRELI* 

23.104.806/0001-25
22/07/2020 - 
16:23:45

QUARTIZOLI QUARTIZOLI 29,00 4.698,00 Sim

RKA COMERCIO SERVICOS 
LTDA

08.241.684/0001-25
22/07/2020 - 
22:34:50

UNIDADE PLASTIMASSA 55,90 9.055,80 Sim

J C P PRADO COMERCIO EIRELI 
ME

21.254.778/0001-05
21/07/2020 - 
11:54:44

ACII PLASTIMASSA 26,30 9.941,40 Sim

EDU REPRESENTACOES DE 
MERCADORIAS EM GERAL 
EIRELI* 

23.104.806/0001-25
22/07/2020 - 
16:26:32

QUARTIZOLI QUARTIZOLI 29,00 10.962,00 Sim

RKA COMERCIO SERVICOS 
LTDA

08.241.684/0001-25
22/07/2020 - 
22:35:28

UNIDADE PLASTIMASSA 37,48 14.167,44 Sim

J C P PRADO COMERCIO EIRELI 
ME

21.254.778/0001-05
21/07/2020 - 
11:54:44

ACI PLASTIMASSA 15,50 22.320,00 Sim

EDU REPRESENTACOES DE 
MERCADORIAS EM GERAL 
EIRELI* 

23.104.806/0001-25
22/07/2020 - 
16:27:03

QUARTIZOLI QUARTIZOLI 25,00 36.000,00 Sim

RKA COMERCIO SERVICOS 
LTDA

08.241.684/0001-25
22/07/2020 - 
22:36:50

UNIDADE PLASTIMASSA 54,11 77.918,40 Sim

J C P PRADO COMERCIO EIRELI 
ME

21.254.778/0001-05
21/07/2020 - 
11:54:43

N° 50 NORTON 2,10 100,80 Sim

EDU REPRESENTACOES DE 
MERCADORIAS EM GERAL 
EIRELI* 

23.104.806/0001-25
22/07/2020 - 
16:30:08

NORTON NORTON 2,70 129,60 Sim

RKA COMERCIO SERVICOS LTDA 08.241.684/0001-25 22/07/2020 - 
22:38:10

UNIDADE VONDER 40,40 1.939,20 Sim

J C P PRADO COMERCIO EIRELI 
ME

21.254.778/0001-05
21/07/2020 - 
11:54:43

N° 100 NORTON 2,10 100,80 Sim

EDU REPRESENTACOES DE 
MERCADORIAS EM GERAL 
EIRELI* 

23.104.806/0001-25
22/07/2020 - 
16:30:43

NORTON NORTON 2,70 129,60 Sim

RKA COMERCIO SERVICOS LTDA 08.241.684/0001-25 22/07/2020 - 
22:38:41

UNIDADE VONDER 12,22 586,56 Sim

J C P PRADO COMERCIO EIRELI 
ME

21.254.778/0001-05
21/07/2020 - 
11:54:43

N° 180 NORTON 0,80 115,20 Sim

EDU REPRESENTACOES DE 
MERCADORIAS EM GERAL 
EIRELI* 

23.104.806/0001-25
22/07/2020 - 
16:31:30

NORTON NORTON 2,00 288,00 Sim

RKA COMERCIO SERVICOS LTDA 08.241.684/0001-25 22/07/2020 - 
22:39:09

UNIDADE VONDER 15,70 2.260,80 Sim

J C P PRADO COMERCIO EIRELI 
ME 21.254.778/0001-05

21/07/2020 - 
11:54:42 N° 200 NORTON 2,10 81,90 Sim

23.104.806/0001-25 NORTON NORTON 2,70 105,30 Sim
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Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/Fabricante Valor Unitário Valor Total
LC 
123/2006

0122 - Lixa d`água Nº 600

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

0123 - Lixa para madeira Nº 50

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

0124 - Lixa para madeira Nº 100

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

0125 - Lixa para massa Nº 100

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

0126 - Lixa para massa Nº 150

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

0127 - Lixa para massa Nº 320

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

0128 - Lixa para metais Nº 150

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

0129 - Lixa para metais Nº 40

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

EDU REPRESENTACOES DE 
MERCADORIAS EM GERAL 
EIRELI* 

22/07/2020 - 
16:32:19

RKA COMERCIO SERVICOS LTDA 08.241.684/0001-25
22/07/2020 - 
22:39:54

UNIDADE VONDER 0,83 32,37 Sim

J C P PRADO COMERCIO EIRELI 
ME

21.254.778/0001-05
21/07/2020 - 
11:54:42

N° 600 NORTON 2,10 81,90 Sim

EDU REPRESENTACOES DE 
MERCADORIAS EM GERAL 
EIRELI* 

23.104.806/0001-25
22/07/2020 - 
16:32:56

NORTON NORTON 6,80 265,20 Sim

RKA COMERCIO SERVICOS LTDA 08.241.684/0001-25
22/07/2020 - 
22:40:33

UNIDADE VONDER 23,62 921,18 Sim

J C P PRADO COMERCIO EIRELI 
ME

21.254.778/0001-05
21/07/2020 - 
11:54:42

N° 50 NORTON 1,10 158,40 Sim

EDU REPRESENTACOES DE 
MERCADORIAS EM GERAL 
EIRELI* 

23.104.806/0001-25
22/07/2020 - 
16:33:33

NORTON NORTON 2,00 288,00 Sim

RKA COMERCIO SERVICOS LTDA 08.241.684/0001-25
22/07/2020 - 
22:41:01

UNIDADE VONDER 22,45 3.232,80 Sim

J C P PRADO COMERCIO EIRELI 
ME* 

21.254.778/0001-05
21/07/2020 - 
11:54:42

N° 100 NORTON 0,75 108,00 Sim

EDU REPRESENTACOES DE 
MERCADORIAS EM GERAL 
EIRELI* 

23.104.806/0001-25
22/07/2020 - 
16:34:14

NORTON NORTON 2,00 288,00 Sim

RKA COMERCIO SERVICOS LTDA 08.241.684/0001-25
22/07/2020 - 
22:41:29

UNIDADE VONDER 27,19 3.915,36 Sim

J C P PRADO COMERCIO EIRELI 
ME

21.254.778/0001-05
21/07/2020 - 
11:54:41

N° 100 NORTON 0,75 108,00 Sim

EDU REPRESENTACOES DE 
MERCADORIAS EM GERAL 
EIRELI* 

23.104.806/0001-25
22/07/2020 - 
16:34:42

NORTON NORTON 2,00 288,00 Sim

RKA COMERCIO SERVICOS LTDA 08.241.684/0001-25
22/07/2020 - 
22:42:02

UNIDADE VONDER 66,00 9.504,00 Sim

J C P PRADO COMERCIO EIRELI 
ME

21.254.778/0001-05
21/07/2020 - 
11:54:41

N° 150 NORTON 1,00 144,00 Sim

EDU REPRESENTACOES DE 
MERCADORIAS EM GERAL 
EIRELI* 

23.104.806/0001-25
22/07/2020 - 
16:35:05

NORTON NORTON 2,00 288,00 Sim

RKA COMERCIO SERVICOS LTDA 08.241.684/0001-25
22/07/2020 - 
22:42:37 UNIDADE VONDER 125,13 18.018,72 Sim

J C P PRADO COMERCIO EIRELI 
ME

21.254.778/0001-05 21/07/2020 - 
11:54:41

N° 320 NORTON 1,00 144,00 Sim

EDU REPRESENTACOES DE 
MERCADORIAS EM GERAL 
EIRELI* 

23.104.806/0001-25
22/07/2020 - 
16:35:25 NORTON NORTON 2,00 288,00 Sim

RKA COMERCIO SERVICOS LTDA 08.241.684/0001-25
22/07/2020 - 
22:43:03 UNIDADE VONDER 13,25 1.908,00 Sim

J C P PRADO COMERCIO EIRELI 
ME

21.254.778/0001-05 21/07/2020 - 
11:54:41

N° 150 NORTON 3,05 439,20 Sim

EDU REPRESENTACOES DE 
MERCADORIAS EM GERAL 
EIRELI* 

23.104.806/0001-25 22/07/2020 - 
16:35:45

NORTON NORTON 2,00 288,00 Sim

RKA COMERCIO SERVICOS LTDA 08.241.684/0001-25
22/07/2020 - 
22:43:31 UNIDADE VONDER 17,20 2.476,80 Sim

J C P PRADO COMERCIO EIRELI 
ME

21.254.778/0001-05 21/07/2020 - 
11:55:14

N° 40 NORTON 3,10 1.255,50 Sim

EDU REPRESENTACOES DE 
MERCADORIAS EM GERAL 
EIRELI* 

23.104.806/0001-25 22/07/2020 - 
16:36:28

NORTON NORTON 2,00 810,00 Sim

RKA COMERCIO SERVICOS LTDA 08.241.684/0001-25
22/07/2020 - 
22:43:57 UNIDADE VONDER 15,95 6.459,75 Sim
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0130 - BALACIM EM ALUMÍNIO 40X40

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

0131 - Barra de apoio inox reta 80cm

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

0132 - CAL HIDRATADO 5KG

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

0133 - Cal super 10kg

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

0134 - Caixilho em madeira

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

0135 - Porta em angelim 3cm x 2,10m x 0,90m

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

0136 - Porta em angelim 2,10cm x 0,80m x 0,35m

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

0137 - Porta em angelim 2,00cm x 2,10m x 0,60m

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

0138 - Verniz 3,6L

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

0139 - Janela em angelim 1,20m x 1,20m x 3cm

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

EDU REPRESENTACOES DE 
MERCADORIAS EM GERAL 
EIRELI* 

23.104.806/0001-25
22/07/2020 - 
16:37:48

ALIVIT ALIVIT 38,00 4.674,00 Sim

RKA COMERCIO SERVICOS 
LTDA* 

08.241.684/0001-25
22/07/2020 - 
22:44:24

UNIDADE ALUVID 13,06 1.606,38 Sim

D. C. DA SILVA COMERCIO - ME 03.555.456/0001-06
22/07/2020 - 
02:35:17

INOX HERC 149,90 29.980,00 Sim

EDU REPRESENTACOES DE 
MERCADORIAS EM GERAL 
EIRELI* 

23.104.806/0001-25
22/07/2020 - 
16:39:04

INOX INOX 80,00 16.000,00 Sim

RKA COMERCIO SERVICOS 
LTDA* 

08.241.684/0001-25
22/07/2020 - 
22:45:04

UNIDADE BRUEN 6,28 1.256,00 Sim

J C P PRADO COMERCIO EIRELI 
ME

21.254.778/0001-05
21/07/2020 - 
11:55:14

5kg HIDRACOR 10,00 900,00 Sim

EDU REPRESENTACOES DE 
MERCADORIAS EM GERAL 
EIRELI* 

23.104.806/0001-25
22/07/2020 - 
16:39:36

CAL CAL 7,00 630,00 Sim

RKA COMERCIO SERVICOS LTDA 08.241.684/0001-25
22/07/2020 - 
22:45:31

UNIDADE TRADICAL 9,51 855,90 Sim

EDU REPRESENTACOES DE 
MERCADORIAS EM GERAL 
EIRELI* 

23.104.806/0001-25
22/07/2020 - 
16:40:16

CAL CAL 15,00 13.800,00 Sim

RKA COMERCIO SERVICOS LTDA 08.241.684/0001-25
22/07/2020 - 
22:46:00

UNIDADE TRADICAL 17,76 16.339,20 Sim

EDU REPRESENTACOES DE 
MERCADORIAS EM GERAL 
EIRELI* 

23.104.806/0001-25
22/07/2020 - 
16:41:09

CUPIUBA CUPIUBA 72,00 24.480,00 Sim

RKA COMERCIO SERVICOS 
LTDA* 

08.241.684/0001-25
23/07/2020 - 
08:55:11

METRO QUADRADO Caixilho em madeira 10,23 3.478,20 Sim

EDU REPRESENTACOES DE 
MERCADORIAS EM GERAL 
EIRELI* 

23.104.806/0001-25
22/07/2020 - 
16:43:50

SIMPLES NÃO TEM 360,00 61.200,00 Sim

RKA COMERCIO SERVICOS 
LTDA* 

08.241.684/0001-25
22/07/2020 - 
22:47:56

UNIDADE Porta em angelim 1,94 329,80 Sim

EDU REPRESENTACOES DE 
MERCADORIAS EM GERAL 
EIRELI* 

23.104.806/0001-25
22/07/2020 - 
16:44:34

PORTA SIMPLES NÃO TEM 350,00 45.850,00 Sim

RKA COMERCIO SERVICOS 
LTDA* 

08.241.684/0001-25 22/07/2020 - 
22:48:25

UNIDADE Porta em angelim 1,84 241,04 Sim

EDU REPRESENTACOES DE 
MERCADORIAS EM GERAL 
EIRELI* 

23.104.806/0001-25
22/07/2020 - 
16:45:42 PORTA SIMPLES NÃO TEM 340,00 42.500,00 Sim

RKA COMERCIO SERVICOS 
LTDA* 08.241.684/0001-25

22/07/2020 - 
22:50:42 UNIDADE Porta em angelim 1,90 237,50 Sim

J C P PRADO COMERCIO EIRELI 
ME

21.254.778/0001-05 21/07/2020 - 
11:55:14

COPAL 3,6L VELOZ 84,75 5.847,75 Sim

EDU REPRESENTACOES DE 
MERCADORIAS EM GERAL 
EIRELI* 

23.104.806/0001-25 22/07/2020 - 
16:47:04

LATA VELOZ 85,00 5.865,00 Sim

RKA COMERCIO SERVICOS 
LTDA* 08.241.684/0001-25

22/07/2020 - 
22:51:10 UNIDADE SUVENIL 2,20 151,80 Sim

23.104.806/0001-25 22/07/2020 - 
16:47:55

JANELA EM 
ANGELIM

NÃO TEM 180,00 49.500,00 Sim
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Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/Fabricante Valor Unitário Valor Total
LC 
123/2006

0140 - Cola branca para madeira (1 litro)

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

0141 - "Conector para haste de aterramento 3/8"" "

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

0142 - Massa corrida, acrílica, com 18 litros

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

0143 - Massa corrida, PVA, com 18 litros

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

0144 - Impermeabilizante 1 quilo

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

0145 - VASO SANITÁRIO EM LOUÇA BRANCO P/ PORTADOR DE NECES. ESPECIAIS

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

0146 - Vaso sanitário em louça com caixa acoplada

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

0147 - Piso em cerâmica antiderrapante PEI 5 30 x 30cm tipo A

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

0148 - Piso em cerâmica PEI 4 liso 50 x 50cm tipo A

EDU REPRESENTACOES DE 
MERCADORIAS EM GERAL 
EIRELI* 
RKA COMERCIO SERVICOS 
LTDA* 

08.241.684/0001-25
22/07/2020 - 
22:52:02

UNIDADE Janela em angelim 3,28 902,00 Sim

EDU REPRESENTACOES DE 
MERCADORIAS EM GERAL 
EIRELI* 

23.104.806/0001-25
22/07/2020 - 
16:49:16

LITRO POLAR 30,00 4.050,00 Sim

RKA COMERCIO SERVICOS 
LTDA* 

08.241.684/0001-25
22/07/2020 - 
22:52:30

UNIDADE AMAZONAS 1,90 256,50 Sim

J C P PRADO COMERCIO EIRELI 
ME

21.254.778/0001-05
21/07/2020 - 
11:55:19

5/8" INTELLI 3,60 194,40 Sim

EDU REPRESENTACOES DE 
MERCADORIAS EM GERAL 
EIRELI* 

23.104.806/0001-25
22/07/2020 - 
16:50:45

CONECTOR FLC 7,00 378,00 Sim

RKA COMERCIO SERVICOS 
LTDA* 

08.241.684/0001-25
22/07/2020 - 
22:53:11

UNIDADE INTELI 2,80 151,20 Sim

J C P PRADO COMERCIO EIRELI 
ME

21.254.778/0001-05
21/07/2020 - 
11:55:19

ACRÍLICA VELOZ 106,40 23.940,00 Sim

D. C. DA SILVA COMERCIO - ME 03.555.456/0001-06
22/07/2020 - 
02:42:03

MASSA HIDRO 199,00 44.775,00 Sim

EDU REPRESENTACOES DE 
MERCADORIAS EM GERAL 
EIRELI* 

23.104.806/0001-25
22/07/2020 - 
16:53:09

BALDE VERBRAZ 108,00 24.300,00 Sim

RKA COMERCIO SERVICOS 
LTDA* 

08.241.684/0001-25
22/07/2020 - 
22:53:41

UNIDADE SUVINIL 1,65 371,25 Sim

J C P PRADO COMERCIO EIRELI 
ME

21.254.778/0001-05
21/07/2020 - 
11:55:18

PVA VELOZ 56,60 12.735,00 Sim

D. C. DA SILVA COMERCIO - ME 03.555.456/0001-06
22/07/2020 - 
02:43:43

MASSA HIDRO 99,00 22.275,00 Sim

EDU REPRESENTACOES DE 
MERCADORIAS EM GERAL 
EIRELI* 

23.104.806/0001-25
22/07/2020 - 
16:52:31

BALDE VERBRAZ 105,00 23.625,00 Sim

RKA COMERCIO SERVICOS 
LTDA* 

08.241.684/0001-25
22/07/2020 - 
22:55:46

UNIDADE SUVINIL 1,90 427,50 Sim

EDU REPRESENTACOES DE 
MERCADORIAS EM GERAL 
EIRELI* 

23.104.806/0001-25
22/07/2020 - 
16:54:38

KILO FLC 24,00 2.736,00 Sim

RKA COMERCIO SERVICOS 
LTDA* 08.241.684/0001-25

22/07/2020 - 
22:58:47 QUILO Impermeabilizante 1,72 196,08 Sim

EDU REPRESENTACOES DE 
MERCADORIAS EM GERAL 
EIRELI* 

23.104.806/0001-25
22/07/2020 - 
16:55:54

VASO ESPECIAL CELITE 595,00 52.955,00 Sim

RKA COMERCIO SERVICOS 
LTDA* 

08.241.684/0001-25 22/07/2020 - 
22:59:42

UNIDADE LUZART 1,96 174,44 Sim

J C P PRADO COMERCIO EIRELI 
ME

21.254.778/0001-05
21/07/2020 - 
11:55:18

C/ CX ACOPLADA LUZARTE 294,00 34.398,00 Sim

EDU REPRESENTACOES DE 
MERCADORIAS EM GERAL 
EIRELI* 

23.104.806/0001-25
22/07/2020 - 
16:57:14

VASO SANITARIO CELITE 450,00 52.650,00 Sim

RKA COMERCIO SERVICOS 
LTDA* 

08.241.684/0001-25
22/07/2020 - 
23:01:00

UNIDADE LUZART 3,10 362,70 Sim

EDU REPRESENTACOES DE 
MERCADORIAS EM GERAL 
EIRELI* 

23.104.806/0001-25 22/07/2020 - 
16:58:23

PISO FORMIGRES 30,00 12.150,00 Sim

RKA COMERCIO SERVICOS 
LTDA 08.241.684/0001-25

23/07/2020 - 
08:56:21 METRO QUADRADO FORMIGRES 44,33 17.953,65 Sim

Page 27 of 232Portal de Compras Públicas | Ata Final

30/07/2020file:///C:/Users/FABIO/Downloads/AtaTotal_120274.html



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

0149 - Piso em cerâmica PEI 5 antiderrapante 41 x 41cm tipo A

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

0150 - Piso em cerâmica PEI 5 liso 45 x 45cm tipo A

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

0151 - Pó xadrez 500g

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

0152 - Tinta acrílica 18 litros cores diversas

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

0153 - Tinta acrílica galão 3,6 litros cores diversas

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

0154 - Tinta base d`água 18 litros cores diversas

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

0155 - Tinta base d`água galão 3,6 litros cores diversas

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

0156 - Tinta óleo galão 3,6 litros

EDU REPRESENTACOES DE 
MERCADORIAS EM GERAL 
EIRELI* 

23.104.806/0001-25
22/07/2020 - 
16:58:58

PISO FORMIGRES 28,00 11.340,00 Sim

RKA COMERCIO SERVICOS 
LTDA

08.241.684/0001-25
23/07/2020 - 
08:56:32

METRO QUADRADO FORMIGRES 126,86 51.378,30 Sim

EDU REPRESENTACOES DE 
MERCADORIAS EM GERAL 
EIRELI* 

23.104.806/0001-25
22/07/2020 - 
16:59:47

PISO FORMIGRES 28,00 16.800,00 Sim

RKA COMERCIO SERVICOS 
LTDA* 

08.241.684/0001-25
23/07/2020 - 
08:56:37

METRO QUADRADO FORMIGRES 7,01 4.206,00 Sim

EDU REPRESENTACOES DE 
MERCADORIAS EM GERAL 
EIRELI* 

23.104.806/0001-25
22/07/2020 - 
17:00:39

PISO FORMIGRES 28,00 50.400,00 Sim

RKA COMERCIO SERVICOS 
LTDA

08.241.684/0001-25
23/07/2020 - 
08:56:43

METRO QUADRADO FORMIGRES 12,32 22.176,00 Sim

EDU REPRESENTACOES DE 
MERCADORIAS EM GERAL 
EIRELI* 

23.104.806/0001-25
22/07/2020 - 
17:01:34

PÓ XADREZ 13,00 1.170,00 Sim

RKA COMERCIO SERVICOS LTDA 08.241.684/0001-25
22/07/2020 - 
23:11:04

QUILO LANXESS 277,20 24.948,00 Sim

J C P PRADO COMERCIO EIRELI 
ME

21.254.778/0001-05
21/07/2020 - 
11:55:18

ACRÍLICA SM18 VELOZ 118,00 57.820,00 Sim

D. C. DA SILVA COMERCIO - ME 03.555.456/0001-06
22/07/2020 - 
02:48:26

TINTA HIDRO 299,00 146.510,00 Sim

Lukauto Comércio de 
Pneumáticos e Peças Ltda.

13.545.473/0001-16
22/07/2020 - 
14:22:20

CORIARTE CORIARTE 1.000,00 490.000,00 Sim

EDU REPRESENTACOES DE 
MERCADORIAS EM GERAL 
EIRELI* 

23.104.806/0001-25
22/07/2020 - 
17:02:32

BALDE VERBRAZ 195,00 95.550,00 Sim

RKA COMERCIO SERVICOS 
LTDA

08.241.684/0001-25
22/07/2020 - 
23:06:59

UNIDADE CORALAR 261,00 127.890,00 Sim

J C P PRADO COMERCIO EIRELI 
ME

21.254.778/0001-05
21/07/2020 - 
11:55:17

ACRÍLICA SM3,6 VELOZ 27,70 6.509,50 Sim

D. C. DA SILVA COMERCIO - ME 03.555.456/0001-06
22/07/2020 - 
02:50:59

TINTA HIDRO 59,90 14.076,50 Sim

Lukauto Comércio de 
Pneumáticos e Peças Ltda. 13.545.473/0001-16

22/07/2020 - 
14:22:32 CORIARTE CORIARTE 1.000,00 235.000,00 Sim

EDU REPRESENTACOES DE 
MERCADORIAS EM GERAL 
EIRELI* 

23.104.806/0001-25
22/07/2020 - 
17:03:24

GALÃO VERBRAZ 61,00 14.335,00 Sim

RKA COMERCIO SERVICOS 
LTDA

08.241.684/0001-25
22/07/2020 - 
23:07:28

UNIDADE CORALAR 248,40 58.374,00 Sim

J C P PRADO COMERCIO EIRELI 
ME 21.254.778/0001-05

21/07/2020 - 
11:55:17 BASE D`ÁGUA 18L VELOZ 118,00 57.820,00 Sim

D. C. DA SILVA COMERCIO - ME 03.555.456/0001-06
22/07/2020 - 
02:53:29

TINTA HIDRO 199,00 97.510,00 Sim

Lukauto Comércio de 
Pneumáticos e Peças Ltda. 13.545.473/0001-16

22/07/2020 - 
14:22:41 CORIARTE CORIARTE 1.000,00 490.000,00 Sim

EDU REPRESENTACOES DE 
MERCADORIAS EM GERAL 
EIRELI* 

23.104.806/0001-25
22/07/2020 - 
17:04:40

LITRO VERBRAZ 153,00 74.970,00 Sim

RKA COMERCIO SERVICOS 
LTDA

08.241.684/0001-25
22/07/2020 - 
23:10:14

UNIDADE CORALAR 51,60 25.284,00 Sim

J C P PRADO COMERCIO EIRELI 
ME 21.254.778/0001-05

21/07/2020 - 
11:55:16

BASE D`ÁGUA 
3,6L VELOZ 27,70 5.761,60 Sim

D. C. DA SILVA COMERCIO - ME 03.555.456/0001-06 22/07/2020 - 
02:55:37

TINTA HIDRO 79,95 16.629,60 Sim

Lukauto Comércio de 
Pneumáticos e Peças Ltda. 13.545.473/0001-16

22/07/2020 - 
14:22:52 CORIARTE CORIARTE 1.000,00 208.000,00 Sim

EDU REPRESENTACOES DE 
MERCADORIAS EM GERAL 
EIRELI* 

23.104.806/0001-25
22/07/2020 - 
17:05:37

LITRO VERBRAZ 40,00 8.320,00 Sim

RKA COMERCIO SERVICOS 
LTDA

08.241.684/0001-25
22/07/2020 - 
23:10:55

UNIDADE CORALAR 444,72 92.501,76 Sim
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Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/Fabricante Valor Unitário Valor Total
LC 
123/2006

0157 - Tinta esmalte sintético acetinado para madeira 3,6 litros cores diversas

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

0158 - Removedor para tinta líquido

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

0159 - Pia em inox 1 cuba concretada 1,40 x 0,53m

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

0160 - Pia em inox 1 cuba concretada 1,20 x 0,53

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

0161 - Thinner galão 5 litros

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

* Proposta rejeitada.

Lances Enviados
0001 - TRELIÇA 12/12

Data Valor CNPJ Situação

D. C. DA SILVA COMERCIO - ME 03.555.456/0001-06
22/07/2020 - 
02:57:56

TINTA HIDRO 89,90 15.193,10 Sim

Lukauto Comércio de 
Pneumáticos e Peças Ltda.

13.545.473/0001-16
22/07/2020 - 
14:23:02

CORIARTE CORIARTE 1.000,00 169.000,00 Sim

EDU REPRESENTACOES DE 
MERCADORIAS EM GERAL 
EIRELI* 

23.104.806/0001-25
22/07/2020 - 
17:06:22

LITRO VERBRAZ 84,00 14.196,00 Sim

RKA COMERCIO SERVICOS 
LTDA* 

08.241.684/0001-25
22/07/2020 - 
23:11:33

UNIDADE CORALAR 18,89 3.192,41 Sim

J C P PRADO COMERCIO EIRELI 
ME

21.254.778/0001-05
21/07/2020 - 
11:55:16

SINTÉTICO 3,6L VELOZ 84,15 9.340,65 Sim

D. C. DA SILVA COMERCIO - ME 03.555.456/0001-06
22/07/2020 - 
03:00:33

TINTA HIDRO 189,90 21.078,90 Sim

Lukauto Comércio de 
Pneumáticos e Peças Ltda.

13.545.473/0001-16
22/07/2020 - 
14:23:17

CORIARTE CORIARTE 1.000,00 111.000,00 Sim

EDU REPRESENTACOES DE 
MERCADORIAS EM GERAL 
EIRELI* 

23.104.806/0001-25
22/07/2020 - 
17:07:32

TINTA VERBRAZ 123,00 13.653,00 Sim

RKA COMERCIO SERVICOS 
LTDA* 

08.241.684/0001-25
22/07/2020 - 
23:11:57

UNIDADE CORALAR 15,15 1.681,65 Sim

Lukauto Comércio de 
Pneumáticos e Peças Ltda.

13.545.473/0001-16
22/07/2020 - 
14:23:31

CORAL CORAL 1.000,00 110.000,00 Sim

EDU REPRESENTACOES DE 
MERCADORIAS EM GERAL 
EIRELI* 

23.104.806/0001-25
22/07/2020 - 
17:08:15

LIQUIDO VELOZ 54,00 5.940,00 Sim

RKA COMERCIO SERVICOS LTDA 08.241.684/0001-25
22/07/2020 - 
23:13:12

UNIDADE CORALAR 135,77 14.934,70 Sim

EDU REPRESENTACOES DE 
MERCADORIAS EM GERAL 
EIRELI* 

23.104.806/0001-25
22/07/2020 - 
17:09:02

INOX TRAMONTINA 195,00 15.795,00 Sim

RKA COMERCIO SERVICOS LTDA 08.241.684/0001-25
22/07/2020 - 
23:13:43

UNIDADE CLASSINOX 90,32 7.315,92 Sim

EDU REPRESENTACOES DE 
MERCADORIAS EM GERAL 
EIRELI* 

23.104.806/0001-25
22/07/2020 - 
17:09:38

INOX TRAMONTINA 165,00 13.365,00 Sim

RKA COMERCIO SERVICOS 
LTDA* 

08.241.684/0001-25
22/07/2020 - 
23:14:13

UNIDADE CLASSINOX 52,54 4.255,74 Sim

J C P PRADO COMERCIO EIRELI 
ME 21.254.778/0001-05

21/07/2020 - 
11:54:40 5lts VELOZ 74,70 2.016,90 Sim

EDU REPRESENTACOES DE 
MERCADORIAS EM GERAL 
EIRELI* 

23.104.806/0001-25
22/07/2020 - 
17:11:10

LITRO VELOZ 81,00 2.187,00 Sim

RKA COMERCIO SERVICOS LTDA 08.241.684/0001-25
22/07/2020 - 
23:14:43

UNIDADE KILLING 428,67 11.574,09 Sim

21/07/2020 - 11:55:14 45,00 (proposta) 21.254.778/0001-05 Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - 
Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do 
sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação 
exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado 
e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da 
sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente 
a etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da 
proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 
9.2. fornecedores cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado 
de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua declaração, 
em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, 
trabalhista à qualificação econômico-financeira e habilitação 
técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A 
proponente não atendeu os Item 9 do edital. 9.4.5. Certidão 
Especifica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.4.6. Certidão de Inteiro 
Teor, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.5.4. ... Certidão Negativa 
de Infração Trabalhista. (ausente); 9.7.1. ... Certidão Negativa 
de Protestos da sede do licitante, emitidas em seu nome, 
datadas dos últimos 90 (noventa) dias ou que esteja dentro do 
prazo de validade expresso nas próprias. (ausente); 9.7.2. 
Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de 
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em 
data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do 
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Data Valor CNPJ Situação
certame, se outro prazo não constar no documento, através do 
site do (trf1). (ausente); 27/07/2020 11:09:36

22/07/2020 - 13:20:07 55,00 (proposta) 23.104.806/0001-25

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6.13 do edital 
"6.13. O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 
(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação atendendo 
Art. 48, `PAR` 3º, do Decreto nº 10.024, de 2019."

22/07/2020 - 16:45:19 100,00 (proposta) 11.175.931/0001-47

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 8.21 do edital. 
8.21. Todos os licitantes que tiverem suas ofertas regularmente 
aceitas deverão encaminhar proposta inicial e realinhada no 
prazo máximo de 60 (sessenta) minutos via sistema; A 
proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - Os licitantes 
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, 
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos 
no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o 
preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da 
sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente 
a etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da 
proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 
9.2. fornecedores cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado 
de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua declaração, 
em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, 
trabalhista à qualificação econômico-financeira e habilitação 
técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A 
proponente não atendeu os Item 9 do edital. 9.4.5. Certidão 
Especifica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.4.6. Certidão de Inteiro 
Teor, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.5.4. ... Certidão Negativa 
de Infração Trabalhista. (ausente); 9.7.1. ... Certidão Negativa 
de Protestos da sede do licitante, emitidas em seu nome, 
datadas dos últimos 90 (noventa) dias ou que esteja dentro do 
prazo de validade expresso nas próprias. (ausente); 9.7.2. 
Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de 
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em 
data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do 
certame, se outro prazo não constar no documento, através do 
site do (trf1). (ausente); 27/07/2020 11:26:38

22/07/2020 - 20:20:22 62,29 (proposta) 08.241.684/0001-25 Válido
23/07/2020 - 16:04:40 44,99 08.241.684/0001-25 Válido

23/07/2020 - 16:19:09 62,26 11.175.931/0001-47

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 8.21 do edital. 
8.21. Todos os licitantes que tiverem suas ofertas regularmente 
aceitas deverão encaminhar proposta inicial e realinhada no 
prazo máximo de 60 (sessenta) minutos via sistema; A 
proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - Os licitantes 
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, 
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos 
no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o 
preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da 
sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente 
a etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da 
proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 
9.2. fornecedores cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado 
de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua declaração, 
em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, 
trabalhista à qualificação econômico-financeira e habilitação 
técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A 
proponente não atendeu os Item 9 do edital. 9.4.5. Certidão 
Especifica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.4.6. Certidão de Inteiro 
Teor, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.5.4. ... Certidão Negativa 
de Infração Trabalhista. (ausente); 9.7.1. ... Certidão Negativa 
de Protestos da sede do licitante, emitidas em seu nome, 
datadas dos últimos 90 (noventa) dias ou que esteja dentro do 
prazo de validade expresso nas próprias. (ausente); 9.7.2. 
Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de 
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em 
data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do 
certame, se outro prazo não constar no documento, através do 
site do (trf1). (ausente); 27/07/2020 11:26:38

23/07/2020 - 16:22:57 44,93 21.254.778/0001-05

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - 
Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do 
sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação 
exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado 
e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da 
sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente 
a etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da 
proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 
9.2. fornecedores cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado 
de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua declaração, 
em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, 
trabalhista à qualificação econômico-financeira e habilitação 
técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A 
proponente não atendeu os Item 9 do edital. 9.4.5. Certidão 
Especifica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.4.6. Certidão de Inteiro 
Teor, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.5.4. ... Certidão Negativa 
de Infração Trabalhista. (ausente); 9.7.1. ... Certidão Negativa 
de Protestos da sede do licitante, emitidas em seu nome, 
datadas dos últimos 90 (noventa) dias ou que esteja dentro do 
prazo de validade expresso nas próprias. (ausente); 9.7.2. 
Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de 
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em 
data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do 
certame, se outro prazo não constar no documento, através do 
site do (trf1). (ausente); 27/07/2020 11:09:36

23/07/2020 - 16:24:26 58,48 (lance oculto) 11.175.931/0001-47 Cancelado - A proponente não atendeu o Item 8.21 do edital. 
8.21. Todos os licitantes que tiverem suas ofertas regularmente 
aceitas deverão encaminhar proposta inicial e realinhada no 
prazo máximo de 60 (sessenta) minutos via sistema; A 
proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - Os licitantes 
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, 
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos 
no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o 
preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da 
sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente 
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a etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da 
proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 
9.2. fornecedores cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado 
de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua declaração, 
em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, 
trabalhista à qualificação econômico-financeira e habilitação 
técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A 
proponente não atendeu os Item 9 do edital. 9.4.5. Certidão 
Especifica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.4.6. Certidão de Inteiro 
Teor, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.5.4. ... Certidão Negativa 
de Infração Trabalhista. (ausente); 9.7.1. ... Certidão Negativa 
de Protestos da sede do licitante, emitidas em seu nome, 
datadas dos últimos 90 (noventa) dias ou que esteja dentro do 
prazo de validade expresso nas próprias. (ausente); 9.7.2. 
Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de 
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em 
data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do 
certame, se outro prazo não constar no documento, através do 
site do (trf1). (ausente); 27/07/2020 11:26:38

22/07/2020 - 13:06:24 25,00 (proposta) 23.104.806/0001-25

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6.13 do edital 
"6.13. O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 
(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação atendendo 
Art. 48, `PAR` 3º, do Decreto nº 10.024, de 2019."

22/07/2020 - 16:45:43 50,00 (proposta) 11.175.931/0001-47

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 8.21 do edital. 
8.21. Todos os licitantes que tiverem suas ofertas regularmente 
aceitas deverão encaminhar proposta inicial e realinhada no 
prazo máximo de 60 (sessenta) minutos via sistema; A 
proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - Os licitantes 
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, 
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos 
no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o 
preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da 
sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente 
a etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da 
proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 
9.2. fornecedores cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado 
de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua declaração, 
em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, 
trabalhista à qualificação econômico-financeira e habilitação 
técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A 
proponente não atendeu os Item 9 do edital. 9.4.5. Certidão 
Especifica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.4.6. Certidão de Inteiro 
Teor, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.5.4. ... Certidão Negativa 
de Infração Trabalhista. (ausente); 9.7.1. ... Certidão Negativa 
de Protestos da sede do licitante, emitidas em seu nome, 
datadas dos últimos 90 (noventa) dias ou que esteja dentro do 
prazo de validade expresso nas próprias. (ausente); 9.7.2. 
Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de 
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em 
data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do 
certame, se outro prazo não constar no documento, através do 
site do (trf1). (ausente); 27/07/2020 11:26:38

22/07/2020 - 20:20:19 27,36 (proposta) 08.241.684/0001-25 Válido

23/07/2020 - 16:16:59 27,35 11.175.931/0001-47

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 8.21 do edital. 
8.21. Todos os licitantes que tiverem suas ofertas regularmente 
aceitas deverão encaminhar proposta inicial e realinhada no 
prazo máximo de 60 (sessenta) minutos via sistema; A 
proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - Os licitantes 
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, 
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos 
no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o 
preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da 
sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente 
a etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da 
proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 
9.2. fornecedores cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado 
de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua declaração, 
em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, 
trabalhista à qualificação econômico-financeira e habilitação 
técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A 
proponente não atendeu os Item 9 do edital. 9.4.5. Certidão 
Especifica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.4.6. Certidão de Inteiro 
Teor, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.5.4. ... Certidão Negativa 
de Infração Trabalhista. (ausente); 9.7.1. ... Certidão Negativa 
de Protestos da sede do licitante, emitidas em seu nome, 
datadas dos últimos 90 (noventa) dias ou que esteja dentro do 
prazo de validade expresso nas próprias. (ausente); 9.7.2. 
Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de 
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em 
data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do 
certame, se outro prazo não constar no documento, através do 
site do (trf1). (ausente); 27/07/2020 11:26:38

23/07/2020 - 16:17:28 27,33 08.241.684/0001-25 Válido
23/07/2020 - 16:19:09 27,30 11.175.931/0001-47 Cancelado - A proponente não atendeu o Item 8.21 do edital. 

8.21. Todos os licitantes que tiverem suas ofertas regularmente 
aceitas deverão encaminhar proposta inicial e realinhada no 
prazo máximo de 60 (sessenta) minutos via sistema; A 
proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - Os licitantes 
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, 
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos 
no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o 
preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da 
sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente 
a etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da 
proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 
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9.2. fornecedores cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado 
de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua declaração, 
em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, 
trabalhista à qualificação econômico-financeira e habilitação 
técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A 
proponente não atendeu os Item 9 do edital. 9.4.5. Certidão 
Especifica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.4.6. Certidão de Inteiro 
Teor, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.5.4. ... Certidão Negativa 
de Infração Trabalhista. (ausente); 9.7.1. ... Certidão Negativa 
de Protestos da sede do licitante, emitidas em seu nome, 
datadas dos últimos 90 (noventa) dias ou que esteja dentro do 
prazo de validade expresso nas próprias. (ausente); 9.7.2. 
Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de 
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em 
data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do 
certame, se outro prazo não constar no documento, através do 
site do (trf1). (ausente); 27/07/2020 11:26:38

23/07/2020 - 16:19:22 27,28 08.241.684/0001-25 Válido

23/07/2020 - 16:19:33 27,23 11.175.931/0001-47

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 8.21 do edital. 
8.21. Todos os licitantes que tiverem suas ofertas regularmente 
aceitas deverão encaminhar proposta inicial e realinhada no 
prazo máximo de 60 (sessenta) minutos via sistema; A 
proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - Os licitantes 
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, 
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos 
no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o 
preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da 
sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente 
a etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da 
proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 
9.2. fornecedores cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado 
de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua declaração, 
em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, 
trabalhista à qualificação econômico-financeira e habilitação 
técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A 
proponente não atendeu os Item 9 do edital. 9.4.5. Certidão 
Especifica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.4.6. Certidão de Inteiro 
Teor, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.5.4. ... Certidão Negativa 
de Infração Trabalhista. (ausente); 9.7.1. ... Certidão Negativa 
de Protestos da sede do licitante, emitidas em seu nome, 
datadas dos últimos 90 (noventa) dias ou que esteja dentro do 
prazo de validade expresso nas próprias. (ausente); 9.7.2. 
Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de 
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em 
data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do 
certame, se outro prazo não constar no documento, através do 
site do (trf1). (ausente); 27/07/2020 11:26:38

23/07/2020 - 16:20:18 27,21 08.241.684/0001-25 Válido

23/07/2020 - 16:20:22 27,18 11.175.931/0001-47

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 8.21 do edital. 
8.21. Todos os licitantes que tiverem suas ofertas regularmente 
aceitas deverão encaminhar proposta inicial e realinhada no 
prazo máximo de 60 (sessenta) minutos via sistema; A 
proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - Os licitantes 
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, 
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos 
no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o 
preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da 
sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente 
a etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da 
proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 
9.2. fornecedores cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado 
de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua declaração, 
em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, 
trabalhista à qualificação econômico-financeira e habilitação 
técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A 
proponente não atendeu os Item 9 do edital. 9.4.5. Certidão 
Especifica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.4.6. Certidão de Inteiro 
Teor, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.5.4. ... Certidão Negativa 
de Infração Trabalhista. (ausente); 9.7.1. ... Certidão Negativa 
de Protestos da sede do licitante, emitidas em seu nome, 
datadas dos últimos 90 (noventa) dias ou que esteja dentro do 
prazo de validade expresso nas próprias. (ausente); 9.7.2. 
Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de 
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em 
data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do 
certame, se outro prazo não constar no documento, através do 
site do (trf1). (ausente); 27/07/2020 11:26:38

23/07/2020 - 16:20:38 27,00 08.241.684/0001-25 Válido
23/07/2020 - 16:20:42 26,96 11.175.931/0001-47 Cancelado - A proponente não atendeu o Item 8.21 do edital. 

8.21. Todos os licitantes que tiverem suas ofertas regularmente 
aceitas deverão encaminhar proposta inicial e realinhada no 
prazo máximo de 60 (sessenta) minutos via sistema; A 
proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - Os licitantes 
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, 
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos 
no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o 
preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da 
sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente 
a etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da 
proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 
9.2. fornecedores cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado 
de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua declaração, 
em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, 
trabalhista à qualificação econômico-financeira e habilitação 
técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A 
proponente não atendeu os Item 9 do edital. 9.4.5. Certidão 
Especifica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.4.6. Certidão de Inteiro 
Teor, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.5.4. ... Certidão Negativa 
de Infração Trabalhista. (ausente); 9.7.1. ... Certidão Negativa 
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de Protestos da sede do licitante, emitidas em seu nome, 
datadas dos últimos 90 (noventa) dias ou que esteja dentro do 
prazo de validade expresso nas próprias. (ausente); 9.7.2. 
Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de 
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em 
data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do 
certame, se outro prazo não constar no documento, através do 
site do (trf1). (ausente); 27/07/2020 11:26:38

23/07/2020 - 16:21:01 26,94 08.241.684/0001-25 Válido

23/07/2020 - 16:21:12 26,91 11.175.931/0001-47

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 8.21 do edital. 
8.21. Todos os licitantes que tiverem suas ofertas regularmente 
aceitas deverão encaminhar proposta inicial e realinhada no 
prazo máximo de 60 (sessenta) minutos via sistema; A 
proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - Os licitantes 
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, 
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos 
no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o 
preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da 
sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente 
a etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da 
proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 
9.2. fornecedores cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado 
de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua declaração, 
em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, 
trabalhista à qualificação econômico-financeira e habilitação 
técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A 
proponente não atendeu os Item 9 do edital. 9.4.5. Certidão 
Especifica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.4.6. Certidão de Inteiro 
Teor, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.5.4. ... Certidão Negativa 
de Infração Trabalhista. (ausente); 9.7.1. ... Certidão Negativa 
de Protestos da sede do licitante, emitidas em seu nome, 
datadas dos últimos 90 (noventa) dias ou que esteja dentro do 
prazo de validade expresso nas próprias. (ausente); 9.7.2. 
Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de 
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em 
data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do 
certame, se outro prazo não constar no documento, através do 
site do (trf1). (ausente); 27/07/2020 11:26:38

23/07/2020 - 16:21:28 26,89 08.241.684/0001-25 Válido

23/07/2020 - 16:21:31 26,87 11.175.931/0001-47

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 8.21 do edital. 
8.21. Todos os licitantes que tiverem suas ofertas regularmente 
aceitas deverão encaminhar proposta inicial e realinhada no 
prazo máximo de 60 (sessenta) minutos via sistema; A 
proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - Os licitantes 
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, 
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos 
no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o 
preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da 
sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente 
a etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da 
proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 
9.2. fornecedores cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado 
de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua declaração, 
em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, 
trabalhista à qualificação econômico-financeira e habilitação 
técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A 
proponente não atendeu os Item 9 do edital. 9.4.5. Certidão 
Especifica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.4.6. Certidão de Inteiro 
Teor, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.5.4. ... Certidão Negativa 
de Infração Trabalhista. (ausente); 9.7.1. ... Certidão Negativa 
de Protestos da sede do licitante, emitidas em seu nome, 
datadas dos últimos 90 (noventa) dias ou que esteja dentro do 
prazo de validade expresso nas próprias. (ausente); 9.7.2. 
Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de 
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em 
data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do 
certame, se outro prazo não constar no documento, através do 
site do (trf1). (ausente); 27/07/2020 11:26:38

23/07/2020 - 16:21:53 26,85 08.241.684/0001-25 Válido

23/07/2020 - 16:21:56 26,81 11.175.931/0001-47

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 8.21 do edital. 
8.21. Todos os licitantes que tiverem suas ofertas regularmente 
aceitas deverão encaminhar proposta inicial e realinhada no 
prazo máximo de 60 (sessenta) minutos via sistema; A 
proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - Os licitantes 
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, 
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos 
no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o 
preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da 
sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente 
a etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da 
proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 
9.2. fornecedores cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado 
de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua declaração, 
em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, 
trabalhista à qualificação econômico-financeira e habilitação 
técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A 
proponente não atendeu os Item 9 do edital. 9.4.5. Certidão 
Especifica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.4.6. Certidão de Inteiro 
Teor, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.5.4. ... Certidão Negativa 
de Infração Trabalhista. (ausente); 9.7.1. ... Certidão Negativa 
de Protestos da sede do licitante, emitidas em seu nome, 
datadas dos últimos 90 (noventa) dias ou que esteja dentro do 
prazo de validade expresso nas próprias. (ausente); 9.7.2. 
Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de 
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em 
data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do 
certame, se outro prazo não constar no documento, através do 
site do (trf1). (ausente); 27/07/2020 11:26:38

23/07/2020 - 16:22:21 26,79 08.241.684/0001-25 Válido
23/07/2020 - 16:22:24 26,77 11.175.931/0001-47 Cancelado - A proponente não atendeu o Item 8.21 do edital. 

8.21. Todos os licitantes que tiverem suas ofertas regularmente 
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aceitas deverão encaminhar proposta inicial e realinhada no 
prazo máximo de 60 (sessenta) minutos via sistema; A 
proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - Os licitantes 
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, 
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos 
no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o 
preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da 
sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente 
a etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da 
proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 
9.2. fornecedores cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado 
de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua declaração, 
em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, 
trabalhista à qualificação econômico-financeira e habilitação 
técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A 
proponente não atendeu os Item 9 do edital. 9.4.5. Certidão 
Especifica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.4.6. Certidão de Inteiro 
Teor, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.5.4. ... Certidão Negativa 
de Infração Trabalhista. (ausente); 9.7.1. ... Certidão Negativa 
de Protestos da sede do licitante, emitidas em seu nome, 
datadas dos últimos 90 (noventa) dias ou que esteja dentro do 
prazo de validade expresso nas próprias. (ausente); 9.7.2. 
Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de 
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em 
data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do 
certame, se outro prazo não constar no documento, através do 
site do (trf1). (ausente); 27/07/2020 11:26:38

23/07/2020 - 16:22:43 26,75 08.241.684/0001-25 Válido

23/07/2020 - 16:22:46 26,71 11.175.931/0001-47

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 8.21 do edital. 
8.21. Todos os licitantes que tiverem suas ofertas regularmente 
aceitas deverão encaminhar proposta inicial e realinhada no 
prazo máximo de 60 (sessenta) minutos via sistema; A 
proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - Os licitantes 
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, 
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos 
no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o 
preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da 
sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente 
a etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da 
proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 
9.2. fornecedores cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado 
de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua declaração, 
em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, 
trabalhista à qualificação econômico-financeira e habilitação 
técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A 
proponente não atendeu os Item 9 do edital. 9.4.5. Certidão 
Especifica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.4.6. Certidão de Inteiro 
Teor, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.5.4. ... Certidão Negativa 
de Infração Trabalhista. (ausente); 9.7.1. ... Certidão Negativa 
de Protestos da sede do licitante, emitidas em seu nome, 
datadas dos últimos 90 (noventa) dias ou que esteja dentro do 
prazo de validade expresso nas próprias. (ausente); 9.7.2. 
Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de 
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em 
data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do 
certame, se outro prazo não constar no documento, através do 
site do (trf1). (ausente); 27/07/2020 11:26:38

23/07/2020 - 16:23:22 26,60 08.241.684/0001-25 Válido

23/07/2020 - 16:23:26 26,56 11.175.931/0001-47

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 8.21 do edital. 
8.21. Todos os licitantes que tiverem suas ofertas regularmente 
aceitas deverão encaminhar proposta inicial e realinhada no 
prazo máximo de 60 (sessenta) minutos via sistema; A 
proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - Os licitantes 
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, 
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos 
no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o 
preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da 
sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente 
a etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da 
proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 
9.2. fornecedores cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado 
de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua declaração, 
em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, 
trabalhista à qualificação econômico-financeira e habilitação 
técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A 
proponente não atendeu os Item 9 do edital. 9.4.5. Certidão 
Especifica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.4.6. Certidão de Inteiro 
Teor, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.5.4. ... Certidão Negativa 
de Infração Trabalhista. (ausente); 9.7.1. ... Certidão Negativa 
de Protestos da sede do licitante, emitidas em seu nome, 
datadas dos últimos 90 (noventa) dias ou que esteja dentro do 
prazo de validade expresso nas próprias. (ausente); 9.7.2. 
Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de 
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em 
data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do 
certame, se outro prazo não constar no documento, através do 
site do (trf1). (ausente); 27/07/2020 11:26:38

23/07/2020 - 16:23:45 26,00 08.241.684/0001-25 Válido
23/07/2020 - 16:23:57 25,98 11.175.931/0001-47 Cancelado - A proponente não atendeu o Item 8.21 do edital. 

8.21. Todos os licitantes que tiverem suas ofertas regularmente 
aceitas deverão encaminhar proposta inicial e realinhada no 
prazo máximo de 60 (sessenta) minutos via sistema; A 
proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - Os licitantes 
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, 
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos 
no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o 
preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da 
sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente 
a etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da 
proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 
9.2. fornecedores cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado 
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de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua declaração, 
em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, 
trabalhista à qualificação econômico-financeira e habilitação 
técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A 
proponente não atendeu os Item 9 do edital. 9.4.5. Certidão 
Especifica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.4.6. Certidão de Inteiro 
Teor, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.5.4. ... Certidão Negativa 
de Infração Trabalhista. (ausente); 9.7.1. ... Certidão Negativa 
de Protestos da sede do licitante, emitidas em seu nome, 
datadas dos últimos 90 (noventa) dias ou que esteja dentro do 
prazo de validade expresso nas próprias. (ausente); 9.7.2. 
Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de 
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em 
data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do 
certame, se outro prazo não constar no documento, através do 
site do (trf1). (ausente); 27/07/2020 11:26:38

23/07/2020 - 16:24:11 25,96 08.241.684/0001-25 Válido

23/07/2020 - 16:24:28 25,92 11.175.931/0001-47

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 8.21 do edital. 
8.21. Todos os licitantes que tiverem suas ofertas regularmente 
aceitas deverão encaminhar proposta inicial e realinhada no 
prazo máximo de 60 (sessenta) minutos via sistema; A 
proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - Os licitantes 
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, 
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos 
no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o 
preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da 
sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente 
a etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da 
proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 
9.2. fornecedores cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado 
de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua declaração, 
em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, 
trabalhista à qualificação econômico-financeira e habilitação 
técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A 
proponente não atendeu os Item 9 do edital. 9.4.5. Certidão 
Especifica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.4.6. Certidão de Inteiro 
Teor, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.5.4. ... Certidão Negativa 
de Infração Trabalhista. (ausente); 9.7.1. ... Certidão Negativa 
de Protestos da sede do licitante, emitidas em seu nome, 
datadas dos últimos 90 (noventa) dias ou que esteja dentro do 
prazo de validade expresso nas próprias. (ausente); 9.7.2. 
Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de 
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em 
data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do 
certame, se outro prazo não constar no documento, através do 
site do (trf1). (ausente); 27/07/2020 11:26:38

23/07/2020 - 16:25:06 25,90 08.241.684/0001-25 Válido

23/07/2020 - 16:25:09 25,86 11.175.931/0001-47

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 8.21 do edital. 
8.21. Todos os licitantes que tiverem suas ofertas regularmente 
aceitas deverão encaminhar proposta inicial e realinhada no 
prazo máximo de 60 (sessenta) minutos via sistema; A 
proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - Os licitantes 
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, 
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos 
no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o 
preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da 
sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente 
a etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da 
proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 
9.2. fornecedores cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado 
de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua declaração, 
em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, 
trabalhista à qualificação econômico-financeira e habilitação 
técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A 
proponente não atendeu os Item 9 do edital. 9.4.5. Certidão 
Especifica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.4.6. Certidão de Inteiro 
Teor, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.5.4. ... Certidão Negativa 
de Infração Trabalhista. (ausente); 9.7.1. ... Certidão Negativa 
de Protestos da sede do licitante, emitidas em seu nome, 
datadas dos últimos 90 (noventa) dias ou que esteja dentro do 
prazo de validade expresso nas próprias. (ausente); 9.7.2. 
Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de 
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em 
data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do 
certame, se outro prazo não constar no documento, através do 
site do (trf1). (ausente); 27/07/2020 11:26:38

23/07/2020 - 16:25:44 25,80 08.241.684/0001-25 Válido
23/07/2020 - 16:26:00 25,77 11.175.931/0001-47 Cancelado - A proponente não atendeu o Item 8.21 do edital. 

8.21. Todos os licitantes que tiverem suas ofertas regularmente 
aceitas deverão encaminhar proposta inicial e realinhada no 
prazo máximo de 60 (sessenta) minutos via sistema; A 
proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - Os licitantes 
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, 
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos 
no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o 
preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da 
sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente 
a etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da 
proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 
9.2. fornecedores cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado 
de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua declaração, 
em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, 
trabalhista à qualificação econômico-financeira e habilitação 
técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A 
proponente não atendeu os Item 9 do edital. 9.4.5. Certidão 
Especifica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.4.6. Certidão de Inteiro 
Teor, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.5.4. ... Certidão Negativa 
de Infração Trabalhista. (ausente); 9.7.1. ... Certidão Negativa 
de Protestos da sede do licitante, emitidas em seu nome, 
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datadas dos últimos 90 (noventa) dias ou que esteja dentro do 
prazo de validade expresso nas próprias. (ausente); 9.7.2. 
Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de 
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em 
data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do 
certame, se outro prazo não constar no documento, através do 
site do (trf1). (ausente); 27/07/2020 11:26:38

23/07/2020 - 16:27:21 25,70 08.241.684/0001-25 Válido

23/07/2020 - 16:28:34 22,34 (lance oculto) 11.175.931/0001-47

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 8.21 do edital. 
8.21. Todos os licitantes que tiverem suas ofertas regularmente 
aceitas deverão encaminhar proposta inicial e realinhada no 
prazo máximo de 60 (sessenta) minutos via sistema; A 
proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - Os licitantes 
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, 
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos 
no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o 
preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da 
sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente 
a etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da 
proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 
9.2. fornecedores cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado 
de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua declaração, 
em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, 
trabalhista à qualificação econômico-financeira e habilitação 
técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A 
proponente não atendeu os Item 9 do edital. 9.4.5. Certidão 
Especifica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.4.6. Certidão de Inteiro 
Teor, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.5.4. ... Certidão Negativa 
de Infração Trabalhista. (ausente); 9.7.1. ... Certidão Negativa 
de Protestos da sede do licitante, emitidas em seu nome, 
datadas dos últimos 90 (noventa) dias ou que esteja dentro do 
prazo de validade expresso nas próprias. (ausente); 9.7.2. 
Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de 
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em 
data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do 
certame, se outro prazo não constar no documento, através do 
site do (trf1). (ausente); 27/07/2020 11:26:38

22/07/2020 - 13:07:14 37,00 (proposta) 23.104.806/0001-25

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6.13 do edital 
"6.13. O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 
(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação atendendo 
Art. 48, `PAR` 3º, do Decreto nº 10.024, de 2019."

22/07/2020 - 16:46:11 80,00 (proposta) 11.175.931/0001-47

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 8.21 do edital. 
8.21. Todos os licitantes que tiverem suas ofertas regularmente 
aceitas deverão encaminhar proposta inicial e realinhada no 
prazo máximo de 60 (sessenta) minutos via sistema; A 
proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - Os licitantes 
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, 
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos 
no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o 
preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da 
sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente 
a etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da 
proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 
9.2. fornecedores cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado 
de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua declaração, 
em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, 
trabalhista à qualificação econômico-financeira e habilitação 
técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A 
proponente não atendeu os Item 9 do edital. 9.4.5. Certidão 
Especifica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.4.6. Certidão de Inteiro 
Teor, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.5.4. ... Certidão Negativa 
de Infração Trabalhista. (ausente); 9.7.1. ... Certidão Negativa 
de Protestos da sede do licitante, emitidas em seu nome, 
datadas dos últimos 90 (noventa) dias ou que esteja dentro do 
prazo de validade expresso nas próprias. (ausente); 9.7.2. 
Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de 
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em 
data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do 
certame, se outro prazo não constar no documento, através do 
site do (trf1). (ausente); 27/07/2020 11:26:38

22/07/2020 - 20:20:13 38,74 (proposta) 08.241.684/0001-25 Válido
23/07/2020 - 16:17:21 38,73 11.175.931/0001-47 Cancelado - A proponente não atendeu o Item 8.21 do edital. 

8.21. Todos os licitantes que tiverem suas ofertas regularmente 
aceitas deverão encaminhar proposta inicial e realinhada no 
prazo máximo de 60 (sessenta) minutos via sistema; A 
proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - Os licitantes 
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, 
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos 
no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o 
preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da 
sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente 
a etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da 
proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 
9.2. fornecedores cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado 
de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua declaração, 
em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, 
trabalhista à qualificação econômico-financeira e habilitação 
técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A 
proponente não atendeu os Item 9 do edital. 9.4.5. Certidão 
Especifica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.4.6. Certidão de Inteiro 
Teor, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.5.4. ... Certidão Negativa 
de Infração Trabalhista. (ausente); 9.7.1. ... Certidão Negativa 
de Protestos da sede do licitante, emitidas em seu nome, 
datadas dos últimos 90 (noventa) dias ou que esteja dentro do 
prazo de validade expresso nas próprias. (ausente); 9.7.2. 
Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de 
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competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em 
data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do 
certame, se outro prazo não constar no documento, através do 
site do (trf1). (ausente); 27/07/2020 11:26:38

23/07/2020 - 16:17:42 38,71 08.241.684/0001-25 Válido

23/07/2020 - 16:19:09 38,68 11.175.931/0001-47

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 8.21 do edital. 
8.21. Todos os licitantes que tiverem suas ofertas regularmente 
aceitas deverão encaminhar proposta inicial e realinhada no 
prazo máximo de 60 (sessenta) minutos via sistema; A 
proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - Os licitantes 
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, 
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos 
no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o 
preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da 
sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente 
a etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da 
proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 
9.2. fornecedores cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado 
de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua declaração, 
em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, 
trabalhista à qualificação econômico-financeira e habilitação 
técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A 
proponente não atendeu os Item 9 do edital. 9.4.5. Certidão 
Especifica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.4.6. Certidão de Inteiro 
Teor, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.5.4. ... Certidão Negativa 
de Infração Trabalhista. (ausente); 9.7.1. ... Certidão Negativa 
de Protestos da sede do licitante, emitidas em seu nome, 
datadas dos últimos 90 (noventa) dias ou que esteja dentro do 
prazo de validade expresso nas próprias. (ausente); 9.7.2. 
Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de 
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em 
data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do 
certame, se outro prazo não constar no documento, através do 
site do (trf1). (ausente); 27/07/2020 11:26:38

23/07/2020 - 16:19:31 38,00 08.241.684/0001-25 Válido

23/07/2020 - 16:19:34 37,96 11.175.931/0001-47

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 8.21 do edital. 
8.21. Todos os licitantes que tiverem suas ofertas regularmente 
aceitas deverão encaminhar proposta inicial e realinhada no 
prazo máximo de 60 (sessenta) minutos via sistema; A 
proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - Os licitantes 
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, 
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos 
no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o 
preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da 
sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente 
a etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da 
proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 
9.2. fornecedores cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado 
de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua declaração, 
em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, 
trabalhista à qualificação econômico-financeira e habilitação 
técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A 
proponente não atendeu os Item 9 do edital. 9.4.5. Certidão 
Especifica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.4.6. Certidão de Inteiro 
Teor, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.5.4. ... Certidão Negativa 
de Infração Trabalhista. (ausente); 9.7.1. ... Certidão Negativa 
de Protestos da sede do licitante, emitidas em seu nome, 
datadas dos últimos 90 (noventa) dias ou que esteja dentro do 
prazo de validade expresso nas próprias. (ausente); 9.7.2. 
Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de 
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em 
data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do 
certame, se outro prazo não constar no documento, através do 
site do (trf1). (ausente); 27/07/2020 11:26:38

23/07/2020 - 16:20:27 37,00 08.241.684/0001-25 Válido

21/07/2020 - 11:55:13 13,00 (proposta) 21.254.778/0001-05

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - 
Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do 
sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação 
exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado 
e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da 
sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente 
a etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da 
proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 
9.2. fornecedores cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado 
de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua declaração, 
em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, 
trabalhista à qualificação econômico-financeira e habilitação 
técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A 
proponente não atendeu os Item 9 do edital. 9.4.5. Certidão 
Especifica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.4.6. Certidão de Inteiro 
Teor, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.5.4. ... Certidão Negativa 
de Infração Trabalhista. (ausente); 9.7.1. ... Certidão Negativa 
de Protestos da sede do licitante, emitidas em seu nome, 
datadas dos últimos 90 (noventa) dias ou que esteja dentro do 
prazo de validade expresso nas próprias. (ausente); 9.7.2. 
Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de 
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em 
data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do 
certame, se outro prazo não constar no documento, através do 
site do (trf1). (ausente); 27/07/2020 11:09:36

22/07/2020 - 13:08:21 11,00 (proposta) 23.104.806/0001-25

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6.13 do edital 
"6.13. O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 
(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação atendendo 
Art. 48, `PAR` 3º, do Decreto nº 10.024, de 2019."

22/07/2020 - 20:14:39 178,47 (proposta) 08.241.684/0001-25 Válido
23/07/2020 - 16:05:05 12,99 08.241.684/0001-25 Válido
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23/07/2020 - 16:22:57 12,92 21.254.778/0001-05 Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - 

Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do 
sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação 
exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado 
e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da 
sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente 
a etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da 
proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 
9.2. fornecedores cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado 
de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua declaração, 
em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, 
trabalhista à qualificação econômico-financeira e habilitação 
técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A 
proponente não atendeu os Item 9 do edital. 9.4.5. Certidão 
Especifica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.4.6. Certidão de Inteiro 
Teor, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.5.4. ... Certidão Negativa 
de Infração Trabalhista. (ausente); 9.7.1. ... Certidão Negativa 
de Protestos da sede do licitante, emitidas em seu nome, 
datadas dos últimos 90 (noventa) dias ou que esteja dentro do 
prazo de validade expresso nas próprias. (ausente); 9.7.2. 
Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de 
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em 
data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do 
certame, se outro prazo não constar no documento, através do 
site do (trf1). (ausente); 27/07/2020 11:09:36

23/07/2020 - 16:23:57 12,90 08.241.684/0001-25 Válido

23/07/2020 - 16:24:03 12,81 21.254.778/0001-05

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - 
Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do 
sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação 
exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado 
e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da 
sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente 
a etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da 
proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 
9.2. fornecedores cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado 
de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua declaração, 
em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, 
trabalhista à qualificação econômico-financeira e habilitação 
técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A 
proponente não atendeu os Item 9 do edital. 9.4.5. Certidão 
Especifica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.4.6. Certidão de Inteiro 
Teor, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.5.4. ... Certidão Negativa 
de Infração Trabalhista. (ausente); 9.7.1. ... Certidão Negativa 
de Protestos da sede do licitante, emitidas em seu nome, 
datadas dos últimos 90 (noventa) dias ou que esteja dentro do 
prazo de validade expresso nas próprias. (ausente); 9.7.2. 
Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de 
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em 
data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do 
certame, se outro prazo não constar no documento, através do 
site do (trf1). (ausente); 27/07/2020 11:09:36

23/07/2020 - 16:24:19 12,79 08.241.684/0001-25 Válido

23/07/2020 - 16:24:29 12,73 21.254.778/0001-05

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - 
Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do 
sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação 
exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado 
e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da 
sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente 
a etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da 
proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 
9.2. fornecedores cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado 
de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua declaração, 
em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, 
trabalhista à qualificação econômico-financeira e habilitação 
técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A 
proponente não atendeu os Item 9 do edital. 9.4.5. Certidão 
Especifica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.4.6. Certidão de Inteiro 
Teor, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.5.4. ... Certidão Negativa 
de Infração Trabalhista. (ausente); 9.7.1. ... Certidão Negativa 
de Protestos da sede do licitante, emitidas em seu nome, 
datadas dos últimos 90 (noventa) dias ou que esteja dentro do 
prazo de validade expresso nas próprias. (ausente); 9.7.2. 
Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de 
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em 
data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do 
certame, se outro prazo não constar no documento, através do 
site do (trf1). (ausente); 27/07/2020 11:09:36

23/07/2020 - 20:58:05 12,35 21.254.778/0001-05 Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - 
Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do 
sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação 
exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado 
e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da 
sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente 
a etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da 
proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 
9.2. fornecedores cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado 
de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua declaração, 
em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, 
trabalhista à qualificação econômico-financeira e habilitação 
técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A 
proponente não atendeu os Item 9 do edital. 9.4.5. Certidão 
Especifica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.4.6. Certidão de Inteiro 
Teor, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.5.4. ... Certidão Negativa 
de Infração Trabalhista. (ausente); 9.7.1. ... Certidão Negativa 
de Protestos da sede do licitante, emitidas em seu nome, 
datadas dos últimos 90 (noventa) dias ou que esteja dentro do 
prazo de validade expresso nas próprias. (ausente); 9.7.2. 
Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de 
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Data Valor CNPJ Situação

0005 - "Pregos em aço 1 ½ x 12"" - com cabeça "

Data Valor CNPJ Situação

0006 - Pregos em aço 3 x 9 - com cabeça

Data Valor CNPJ Situação

competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em 
data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do 
certame, se outro prazo não constar no documento, através do 
site do (trf1). (ausente); 27/07/2020 11:09:36

27/07/2020 - 12:04:00 12,35 08.241.684/0001-25 Válido

21/07/2020 - 11:55:13 13,00 (proposta) 21.254.778/0001-05

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - 
Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do 
sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação 
exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado 
e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da 
sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente 
a etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da 
proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 
9.2. fornecedores cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado 
de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua declaração, 
em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, 
trabalhista à qualificação econômico-financeira e habilitação 
técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A 
proponente não atendeu os Item 9 do edital. 9.4.5. Certidão 
Especifica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.4.6. Certidão de Inteiro 
Teor, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.5.4. ... Certidão Negativa 
de Infração Trabalhista. (ausente); 9.7.1. ... Certidão Negativa 
de Protestos da sede do licitante, emitidas em seu nome, 
datadas dos últimos 90 (noventa) dias ou que esteja dentro do 
prazo de validade expresso nas próprias. (ausente); 9.7.2. 
Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de 
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em 
data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do 
certame, se outro prazo não constar no documento, através do 
site do (trf1). (ausente); 27/07/2020 11:09:36

22/07/2020 - 13:09:04 11,00 (proposta) 23.104.806/0001-25

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6.13 do edital 
6.13. O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 
(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação atendendo 
Art. 48, `PAR` 3º, do Decreto nº 10.024, de 2019.

22/07/2020 - 20:16:31 105,81 (proposta) 08.241.684/0001-25 Válido
23/07/2020 - 16:05:15 12,99 08.241.684/0001-25 Válido
23/07/2020 - 21:12:40 11,97 08.241.684/0001-25 Válido

21/07/2020 - 11:55:13 11,80 (proposta) 21.254.778/0001-05

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - 
Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do 
sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação 
exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado 
e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da 
sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente 
a etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da 
proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 
9.2. fornecedores cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado 
de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua declaração, 
em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, 
trabalhista à qualificação econômico-financeira e habilitação 
técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A 
proponente não atendeu os Item 9 do edital. 9.4.5. Certidão 
Especifica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.4.6. Certidão de Inteiro 
Teor, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.5.4. ... Certidão Negativa 
de Infração Trabalhista. (ausente); 9.7.1. ... Certidão Negativa 
de Protestos da sede do licitante, emitidas em seu nome, 
datadas dos últimos 90 (noventa) dias ou que esteja dentro do 
prazo de validade expresso nas próprias. (ausente); 9.7.2. 
Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de 
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em 
data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do 
certame, se outro prazo não constar no documento, através do 
site do (trf1). (ausente); 27/07/2020 11:09:36

22/07/2020 - 13:09:34 11,00 (proposta) 23.104.806/0001-25

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6.13 do edital 
"6.13. O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 
(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação atendendo 
Art. 48, `PAR` 3º, do Decreto nº 10.024, de 2019."

22/07/2020 - 20:17:02 12,86 (proposta) 08.241.684/0001-25 Válido
23/07/2020 - 16:05:28 11,70 08.241.684/0001-25 Válido
23/07/2020 - 16:23:22 11,50 (lance oculto) 21.254.778/0001-05 Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - 

Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do 
sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação 
exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado 
e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da 
sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente 
a etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da 
proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 
9.2. fornecedores cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado 
de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua declaração, 
em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, 
trabalhista à qualificação econômico-financeira e habilitação 
técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A 
proponente não atendeu os Item 9 do edital. 9.4.5. Certidão 
Especifica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.4.6. Certidão de Inteiro 
Teor, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.5.4. ... Certidão Negativa 
de Infração Trabalhista. (ausente); 9.7.1. ... Certidão Negativa 
de Protestos da sede do licitante, emitidas em seu nome, 
datadas dos últimos 90 (noventa) dias ou que esteja dentro do 
prazo de validade expresso nas próprias. (ausente); 9.7.2. 
Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de 
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em 
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Data Valor CNPJ Situação

0007 - Pregos em aço 1 x 16 - com cabeça

Data Valor CNPJ Situação

0008 - Pregos em aço 5 x 4 - com cabeça

Data Valor CNPJ Situação

data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do 
certame, se outro prazo não constar no documento, através do 
site do (trf1). (ausente); 27/07/2020 11:09:36

21/07/2020 - 11:55:12 17,40 (proposta) 21.254.778/0001-05

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - 
Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do 
sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação 
exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado 
e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da 
sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente 
a etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da 
proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 
9.2. fornecedores cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado 
de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua declaração, 
em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, 
trabalhista à qualificação econômico-financeira e habilitação 
técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A 
proponente não atendeu os Item 9 do edital. 9.4.5. Certidão 
Especifica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.4.6. Certidão de Inteiro 
Teor, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.5.4. ... Certidão Negativa 
de Infração Trabalhista. (ausente); 9.7.1. ... Certidão Negativa 
de Protestos da sede do licitante, emitidas em seu nome, 
datadas dos últimos 90 (noventa) dias ou que esteja dentro do 
prazo de validade expresso nas próprias. (ausente); 9.7.2. 
Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de 
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em 
data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do 
certame, se outro prazo não constar no documento, através do 
site do (trf1). (ausente); 27/07/2020 11:09:36

22/07/2020 - 13:10:27 11,00 (proposta) 23.104.806/0001-25

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6.13 do edital 
"6.13. O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 
(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação atendendo 
Art. 48, `PAR` 3º, do Decreto nº 10.024, de 2019."

22/07/2020 - 20:17:38 2,84 (proposta) 08.241.684/0001-25
Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6.12 do edital 
Valor abaixo (-78,3537 %) e não condiz com realidade de 
mercado atual

23/07/2020 - 21:03:51 13,11 21.254.778/0001-05

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - 
Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do 
sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação 
exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado 
e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da 
sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente 
a etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da 
proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 
9.2. fornecedores cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado 
de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua declaração, 
em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, 
trabalhista à qualificação econômico-financeira e habilitação 
técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A 
proponente não atendeu os Item 9 do edital. 9.4.5. Certidão 
Especifica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.4.6. Certidão de Inteiro 
Teor, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.5.4. ... Certidão Negativa 
de Infração Trabalhista. (ausente); 9.7.1. ... Certidão Negativa 
de Protestos da sede do licitante, emitidas em seu nome, 
datadas dos últimos 90 (noventa) dias ou que esteja dentro do 
prazo de validade expresso nas próprias. (ausente); 9.7.2. 
Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de 
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em 
data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do 
certame, se outro prazo não constar no documento, através do 
site do (trf1). (ausente); 27/07/2020 11:09:36

21/07/2020 - 11:55:12 15,40 (proposta) 21.254.778/0001-05

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - 
Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do 
sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação 
exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado 
e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da 
sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente 
a etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da 
proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 
9.2. fornecedores cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado 
de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua declaração, 
em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, 
trabalhista à qualificação econômico-financeira e habilitação 
técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A 
proponente não atendeu os Item 9 do edital. 9.4.5. Certidão 
Especifica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.4.6. Certidão de Inteiro 
Teor, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.5.4. ... Certidão Negativa 
de Infração Trabalhista. (ausente); 9.7.1. ... Certidão Negativa 
de Protestos da sede do licitante, emitidas em seu nome, 
datadas dos últimos 90 (noventa) dias ou que esteja dentro do 
prazo de validade expresso nas próprias. (ausente); 9.7.2. 
Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de 
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em 
data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do 
certame, se outro prazo não constar no documento, através do 
site do (trf1). (ausente); 27/07/2020 11:09:36

22/07/2020 - 13:12:05 11,00 (proposta) 23.104.806/0001-25

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6.13 do edital 
"6.13. O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 
(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação atendendo 
Art. 48, `PAR` 3º, do Decreto nº 10.024, de 2019."

22/07/2020 - 20:18:19 5,66 (proposta) 08.241.684/0001-25 Válido
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0009 - Pregos em aço 4 x 5 - com cabeça

Data Valor CNPJ Situação

0010 - Cadeado em aço 30mm

Data Valor CNPJ Situação

22/07/2020 - 13:12:41 11,00 (proposta) 23.104.806/0001-25

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6.13 do edital 
"6.13. O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 
(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação atendendo 
Art. 48, `PAR` 3º, do Decreto nº 10.024, de 2019."

22/07/2020 - 20:18:50 2,15 (proposta) 08.241.684/0001-25
Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6.12 do edital 
Valor abaixo (-81,5767 %) e não condiz com realidade de 
mercado atual

21/07/2020 - 11:55:11 17,00 (proposta) 21.254.778/0001-05

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - 
Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do 
sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação 
exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado 
e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da 
sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente 
a etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da 
proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 
9.2. fornecedores cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado 
de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua declaração, 
em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, 
trabalhista à qualificação econômico-financeira e habilitação 
técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A 
proponente não atendeu os Item 9 do edital. 9.4.5. Certidão 
Especifica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.4.6. Certidão de Inteiro 
Teor, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.5.4. ... Certidão Negativa 
de Infração Trabalhista. (ausente); 9.7.1. ... Certidão Negativa 
de Protestos da sede do licitante, emitidas em seu nome, 
datadas dos últimos 90 (noventa) dias ou que esteja dentro do 
prazo de validade expresso nas próprias. (ausente); 9.7.2. 
Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de 
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em 
data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do 
certame, se outro prazo não constar no documento, através do 
site do (trf1). (ausente); 27/07/2020 11:09:36

22/07/2020 - 01:44:15 19,00 (proposta) 03.555.456/0001-06

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - 
Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do 
sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação 
exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado 
e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da 
sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente 
a etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da 
proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 
9.2. fornecedores cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado 
de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua declaração, 
em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, 
trabalhista à qualificação econômico-financeira e habilitação 
técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A 
proponente não atendeu os Item 9 do edital. 9.4.5. Certidão 
Especifica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.5.4. ... Certidão Negativa 
de Infração Trabalhista. (ausente); 9.7.1. Certidão Negativa de 
Falência e Concordata, expedidos pelo distribuidor da sede da 
Licitante em data não superior a 90 (noventa) dias da data da 
abertura do certame, se outro prazo não constar no documento, 
Certidão Negativa de Protestos da sede do licitante, emitidas 
em seu nome, datadas dos últimos 90 (noventa) dias ou que 
esteja dentro do prazo de validade expresso nas próprias. 
(ausente); 27/07/2020 15:53:12

22/07/2020 - 13:13:50 23,00 (proposta) 23.104.806/0001-25

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6.13 do edital 
"6.13. O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 
(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação atendendo 
Art. 48, `PAR` 3º, do Decreto nº 10.024, de 2019."

22/07/2020 - 16:40:52 50,00 (proposta) 30.351.303/0001-10

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6.13 do edital 
"6.13. O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 
(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação atendendo 
Art. 48, `PAR` 3º, do Decreto nº 10.024, de 2019."

22/07/2020 - 20:19:27 1,88 (proposta) 08.241.684/0001-25
Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6.12 do edital 
Valor abaixo (-91,6519) e não condiz com realidade de mercado 
atual

23/07/2020 - 16:04:55 15,50 03.555.456/0001-06

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - 
Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do 
sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação 
exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado 
e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da 
sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente 
a etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da 
proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 
9.2. fornecedores cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado 
de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua declaração, 
em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, 
trabalhista à qualificação econômico-financeira e habilitação 
técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A 
proponente não atendeu os Item 9 do edital. 9.4.5. Certidão 
Especifica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.5.4. ... Certidão Negativa 
de Infração Trabalhista. (ausente); 9.7.1. Certidão Negativa de 
Falência e Concordata, expedidos pelo distribuidor da sede da 
Licitante em data não superior a 90 (noventa) dias da data da 
abertura do certame, se outro prazo não constar no documento, 
Certidão Negativa de Protestos da sede do licitante, emitidas 
em seu nome, datadas dos últimos 90 (noventa) dias ou que 
esteja dentro do prazo de validade expresso nas próprias. 
(ausente); 27/07/2020 15:53:12

23/07/2020 - 16:19:12 16,25 21.254.778/0001-05 Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - 
Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do 
sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação 
exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado 
e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da 
sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente 
a etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da 
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proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 
9.2. fornecedores cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado 
de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua declaração, 
em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, 
trabalhista à qualificação econômico-financeira e habilitação 
técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A 
proponente não atendeu os Item 9 do edital. 9.4.5. Certidão 
Especifica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.4.6. Certidão de Inteiro 
Teor, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.5.4. ... Certidão Negativa 
de Infração Trabalhista. (ausente); 9.7.1. ... Certidão Negativa 
de Protestos da sede do licitante, emitidas em seu nome, 
datadas dos últimos 90 (noventa) dias ou que esteja dentro do 
prazo de validade expresso nas próprias. (ausente); 9.7.2. 
Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de 
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em 
data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do 
certame, se outro prazo não constar no documento, através do 
site do (trf1). (ausente); 27/07/2020 11:09:36

23/07/2020 - 16:22:57 15,40 21.254.778/0001-05

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - 
Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do 
sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação 
exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado 
e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da 
sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente 
a etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da 
proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 
9.2. fornecedores cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado 
de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua declaração, 
em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, 
trabalhista à qualificação econômico-financeira e habilitação 
técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A 
proponente não atendeu os Item 9 do edital. 9.4.5. Certidão 
Especifica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.4.6. Certidão de Inteiro 
Teor, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.5.4. ... Certidão Negativa 
de Infração Trabalhista. (ausente); 9.7.1. ... Certidão Negativa 
de Protestos da sede do licitante, emitidas em seu nome, 
datadas dos últimos 90 (noventa) dias ou que esteja dentro do 
prazo de validade expresso nas próprias. (ausente); 9.7.2. 
Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de 
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em 
data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do 
certame, se outro prazo não constar no documento, através do 
site do (trf1). (ausente); 27/07/2020 11:09:36

23/07/2020 - 16:26:13 15,00 (lance oculto) 03.555.456/0001-06

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - 
Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do 
sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação 
exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado 
e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da 
sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente 
a etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da 
proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 
9.2. fornecedores cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado 
de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua declaração, 
em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, 
trabalhista à qualificação econômico-financeira e habilitação 
técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A 
proponente não atendeu os Item 9 do edital. 9.4.5. Certidão 
Especifica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.5.4. ... Certidão Negativa 
de Infração Trabalhista. (ausente); 9.7.1. Certidão Negativa de 
Falência e Concordata, expedidos pelo distribuidor da sede da 
Licitante em data não superior a 90 (noventa) dias da data da 
abertura do certame, se outro prazo não constar no documento, 
Certidão Negativa de Protestos da sede do licitante, emitidas 
em seu nome, datadas dos últimos 90 (noventa) dias ou que 
esteja dentro do prazo de validade expresso nas próprias. 
(ausente); 27/07/2020 15:53:12

21/07/2020 - 11:55:11 34,20 (proposta) 21.254.778/0001-05

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - 
Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do 
sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação 
exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado 
e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da 
sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente 
a etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da 
proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 
9.2. fornecedores cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado 
de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua declaração, 
em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, 
trabalhista à qualificação econômico-financeira e habilitação 
técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A 
proponente não atendeu os Item 9 do edital. 9.4.5. Certidão 
Especifica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.4.6. Certidão de Inteiro 
Teor, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.5.4. ... Certidão Negativa 
de Infração Trabalhista. (ausente); 9.7.1. ... Certidão Negativa 
de Protestos da sede do licitante, emitidas em seu nome, 
datadas dos últimos 90 (noventa) dias ou que esteja dentro do 
prazo de validade expresso nas próprias. (ausente); 9.7.2. 
Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de 
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em 
data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do 
certame, se outro prazo não constar no documento, através do 
site do (trf1). (ausente); 27/07/2020 11:09:36

22/07/2020 - 01:48:00 45,00 (proposta) 03.555.456/0001-06 Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - 
Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do 
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sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação 
exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado 
e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da 
sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente 
a etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da 
proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 
9.2. fornecedores cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado 
de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua declaração, 
em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, 
trabalhista à qualificação econômico-financeira e habilitação 
técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A 
proponente não atendeu os Item 9 do edital. 9.4.5. Certidão 
Especifica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.5.4. ... Certidão Negativa 
de Infração Trabalhista. (ausente); 9.7.1. Certidão Negativa de 
Falência e Concordata, expedidos pelo distribuidor da sede da 
Licitante em data não superior a 90 (noventa) dias da data da 
abertura do certame, se outro prazo não constar no documento, 
Certidão Negativa de Protestos da sede do licitante, emitidas 
em seu nome, datadas dos últimos 90 (noventa) dias ou que 
esteja dentro do prazo de validade expresso nas próprias. 
(ausente); 27/07/2020 15:53:12

22/07/2020 - 13:14:51 45,00 (proposta) 23.104.806/0001-25

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6.13 do edital 
"6.13. O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 
(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação atendendo 
Art. 48, `PAR` 3º, do Decreto nº 10.024, de 2019."

22/07/2020 - 16:41:38 150,00 (proposta) 30.351.303/0001-10

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6.13 do edital 
"6.13. O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 
(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação atendendo 
Art. 48, `PAR` 3º, do Decreto nº 10.024, de 2019."

22/07/2020 - 20:22:48 100,20 (proposta) 08.241.684/0001-25 Válido
23/07/2020 - 16:06:11 34,10 08.241.684/0001-25 Válido

23/07/2020 - 16:06:16 33,00 03.555.456/0001-06

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - 
Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do 
sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação 
exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado 
e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da 
sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente 
a etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da 
proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 
9.2. fornecedores cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado 
de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua declaração, 
em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, 
trabalhista à qualificação econômico-financeira e habilitação 
técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A 
proponente não atendeu os Item 9 do edital. 9.4.5. Certidão 
Especifica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.5.4. ... Certidão Negativa 
de Infração Trabalhista. (ausente); 9.7.1. Certidão Negativa de 
Falência e Concordata, expedidos pelo distribuidor da sede da 
Licitante em data não superior a 90 (noventa) dias da data da 
abertura do certame, se outro prazo não constar no documento, 
Certidão Negativa de Protestos da sede do licitante, emitidas 
em seu nome, datadas dos últimos 90 (noventa) dias ou que 
esteja dentro do prazo de validade expresso nas próprias. 
(ausente); 27/07/2020 15:53:12

23/07/2020 - 16:09:10 32,98 08.241.684/0001-25 Válido

23/07/2020 - 16:14:36 32,00 03.555.456/0001-06

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - 
Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do 
sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação 
exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado 
e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da 
sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente 
a etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da 
proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 
9.2. fornecedores cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado 
de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua declaração, 
em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, 
trabalhista à qualificação econômico-financeira e habilitação 
técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A 
proponente não atendeu os Item 9 do edital. 9.4.5. Certidão 
Especifica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.5.4. ... Certidão Negativa 
de Infração Trabalhista. (ausente); 9.7.1. Certidão Negativa de 
Falência e Concordata, expedidos pelo distribuidor da sede da 
Licitante em data não superior a 90 (noventa) dias da data da 
abertura do certame, se outro prazo não constar no documento, 
Certidão Negativa de Protestos da sede do licitante, emitidas 
em seu nome, datadas dos últimos 90 (noventa) dias ou que 
esteja dentro do prazo de validade expresso nas próprias. 
(ausente); 27/07/2020 15:53:12

23/07/2020 - 16:15:05 31,98 08.241.684/0001-25 Válido
23/07/2020 - 16:15:28 30,00 03.555.456/0001-06 Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - 

Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do 
sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação 
exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado 
e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da 
sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente 
a etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da 
proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 
9.2. fornecedores cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado 
de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua declaração, 
em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, 
trabalhista à qualificação econômico-financeira e habilitação 
técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A 
proponente não atendeu os Item 9 do edital. 9.4.5. Certidão 
Especifica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.5.4. ... Certidão Negativa 
de Infração Trabalhista. (ausente); 9.7.1. Certidão Negativa de 
Falência e Concordata, expedidos pelo distribuidor da sede da 
Licitante em data não superior a 90 (noventa) dias da data da 
abertura do certame, se outro prazo não constar no documento, 
Certidão Negativa de Protestos da sede do licitante, emitidas 
em seu nome, datadas dos últimos 90 (noventa) dias ou que 
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esteja dentro do prazo de validade expresso nas próprias. 
(ausente); 27/07/2020 15:53:12

23/07/2020 - 16:16:15 29,98 08.241.684/0001-25 Válido

23/07/2020 - 16:16:36 29,00 03.555.456/0001-06

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - 
Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do 
sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação 
exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado 
e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da 
sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente 
a etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da 
proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 
9.2. fornecedores cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado 
de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua declaração, 
em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, 
trabalhista à qualificação econômico-financeira e habilitação 
técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A 
proponente não atendeu os Item 9 do edital. 9.4.5. Certidão 
Especifica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.5.4. ... Certidão Negativa 
de Infração Trabalhista. (ausente); 9.7.1. Certidão Negativa de 
Falência e Concordata, expedidos pelo distribuidor da sede da 
Licitante em data não superior a 90 (noventa) dias da data da 
abertura do certame, se outro prazo não constar no documento, 
Certidão Negativa de Protestos da sede do licitante, emitidas 
em seu nome, datadas dos últimos 90 (noventa) dias ou que 
esteja dentro do prazo de validade expresso nas próprias. 
(ausente); 27/07/2020 15:53:12

23/07/2020 - 16:17:05 28,98 08.241.684/0001-25 Válido

23/07/2020 - 16:17:42 27,00 03.555.456/0001-06

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - 
Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do 
sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação 
exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado 
e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da 
sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente 
a etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da 
proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 
9.2. fornecedores cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado 
de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua declaração, 
em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, 
trabalhista à qualificação econômico-financeira e habilitação 
técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A 
proponente não atendeu os Item 9 do edital. 9.4.5. Certidão 
Especifica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.5.4. ... Certidão Negativa 
de Infração Trabalhista. (ausente); 9.7.1. Certidão Negativa de 
Falência e Concordata, expedidos pelo distribuidor da sede da 
Licitante em data não superior a 90 (noventa) dias da data da 
abertura do certame, se outro prazo não constar no documento, 
Certidão Negativa de Protestos da sede do licitante, emitidas 
em seu nome, datadas dos últimos 90 (noventa) dias ou que 
esteja dentro do prazo de validade expresso nas próprias. 
(ausente); 27/07/2020 15:53:12

23/07/2020 - 16:18:18 26,98 08.241.684/0001-25 Válido

23/07/2020 - 16:18:50 25,00 03.555.456/0001-06

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - 
Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do 
sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação 
exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado 
e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da 
sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente 
a etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da 
proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 
9.2. fornecedores cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado 
de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua declaração, 
em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, 
trabalhista à qualificação econômico-financeira e habilitação 
técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A 
proponente não atendeu os Item 9 do edital. 9.4.5. Certidão 
Especifica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.5.4. ... Certidão Negativa 
de Infração Trabalhista. (ausente); 9.7.1. Certidão Negativa de 
Falência e Concordata, expedidos pelo distribuidor da sede da 
Licitante em data não superior a 90 (noventa) dias da data da 
abertura do certame, se outro prazo não constar no documento, 
Certidão Negativa de Protestos da sede do licitante, emitidas 
em seu nome, datadas dos últimos 90 (noventa) dias ou que 
esteja dentro do prazo de validade expresso nas próprias. 
(ausente); 27/07/2020 15:53:12

23/07/2020 - 16:19:01 24,98 08.241.684/0001-25 Válido

23/07/2020 - 16:19:12 23,00 03.555.456/0001-06

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - 
Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do 
sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação 
exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado 
e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da 
sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente 
a etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da 
proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 
9.2. fornecedores cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado 
de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua declaração, 
em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, 
trabalhista à qualificação econômico-financeira e habilitação 
técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A 
proponente não atendeu os Item 9 do edital. 9.4.5. Certidão 
Especifica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.5.4. ... Certidão Negativa 
de Infração Trabalhista. (ausente); 9.7.1. Certidão Negativa de 
Falência e Concordata, expedidos pelo distribuidor da sede da 
Licitante em data não superior a 90 (noventa) dias da data da 
abertura do certame, se outro prazo não constar no documento, 
Certidão Negativa de Protestos da sede do licitante, emitidas 
em seu nome, datadas dos últimos 90 (noventa) dias ou que 
esteja dentro do prazo de validade expresso nas próprias. 
(ausente); 27/07/2020 15:53:12

23/07/2020 - 16:19:15 29,94 21.254.778/0001-05 Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - 
Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do 
sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação 
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0012 - Cadeado em aço 20mm

Data Valor CNPJ Situação

exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado 
e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da 
sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente 
a etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da 
proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 
9.2. fornecedores cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado 
de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua declaração, 
em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, 
trabalhista à qualificação econômico-financeira e habilitação 
técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A 
proponente não atendeu os Item 9 do edital. 9.4.5. Certidão 
Especifica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.4.6. Certidão de Inteiro 
Teor, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.5.4. ... Certidão Negativa 
de Infração Trabalhista. (ausente); 9.7.1. ... Certidão Negativa 
de Protestos da sede do licitante, emitidas em seu nome, 
datadas dos últimos 90 (noventa) dias ou que esteja dentro do 
prazo de validade expresso nas próprias. (ausente); 9.7.2. 
Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de 
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em 
data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do 
certame, se outro prazo não constar no documento, através do 
site do (trf1). (ausente); 27/07/2020 11:09:36

23/07/2020 - 16:20:03 22,98 08.241.684/0001-25 Válido

23/07/2020 - 16:20:21 22,00 03.555.456/0001-06

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - 
Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do 
sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação 
exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado 
e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da 
sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente 
a etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da 
proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 
9.2. fornecedores cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado 
de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua declaração, 
em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, 
trabalhista à qualificação econômico-financeira e habilitação 
técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A 
proponente não atendeu os Item 9 do edital. 9.4.5. Certidão 
Especifica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.5.4. ... Certidão Negativa 
de Infração Trabalhista. (ausente); 9.7.1. Certidão Negativa de 
Falência e Concordata, expedidos pelo distribuidor da sede da 
Licitante em data não superior a 90 (noventa) dias da data da 
abertura do certame, se outro prazo não constar no documento, 
Certidão Negativa de Protestos da sede do licitante, emitidas 
em seu nome, datadas dos últimos 90 (noventa) dias ou que 
esteja dentro do prazo de validade expresso nas próprias. 
(ausente); 27/07/2020 15:53:12

23/07/2020 - 16:28:32 21,99 (lance oculto) 03.555.456/0001-06

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - 
Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do 
sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação 
exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado 
e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da 
sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente 
a etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da 
proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 
9.2. fornecedores cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado 
de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua declaração, 
em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, 
trabalhista à qualificação econômico-financeira e habilitação 
técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A 
proponente não atendeu os Item 9 do edital. 9.4.5. Certidão 
Especifica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.5.4. ... Certidão Negativa 
de Infração Trabalhista. (ausente); 9.7.1. Certidão Negativa de 
Falência e Concordata, expedidos pelo distribuidor da sede da 
Licitante em data não superior a 90 (noventa) dias da data da 
abertura do certame, se outro prazo não constar no documento, 
Certidão Negativa de Protestos da sede do licitante, emitidas 
em seu nome, datadas dos últimos 90 (noventa) dias ou que 
esteja dentro do prazo de validade expresso nas próprias. 
(ausente); 27/07/2020 15:53:12

21/07/2020 - 11:55:10 12,55 (proposta) 21.254.778/0001-05

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - 
Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do 
sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação 
exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado 
e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da 
sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente 
a etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da 
proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 
9.2. fornecedores cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado 
de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua declaração, 
em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, 
trabalhista à qualificação econômico-financeira e habilitação 
técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A 
proponente não atendeu os Item 9 do edital. 9.4.5. Certidão 
Especifica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.4.6. Certidão de Inteiro 
Teor, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.5.4. ... Certidão Negativa 
de Infração Trabalhista. (ausente); 9.7.1. ... Certidão Negativa 
de Protestos da sede do licitante, emitidas em seu nome, 
datadas dos últimos 90 (noventa) dias ou que esteja dentro do 
prazo de validade expresso nas próprias. (ausente); 9.7.2. 
Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de 
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em 
data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do 
certame, se outro prazo não constar no documento, através do 
site do (trf1). (ausente); 27/07/2020 11:09:36
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22/07/2020 - 01:50:31 18,00 (proposta) 03.555.456/0001-06 Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - 

Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do 
sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação 
exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado 
e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da 
sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente 
a etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da 
proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 
9.2. fornecedores cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado 
de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua declaração, 
em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, 
trabalhista à qualificação econômico-financeira e habilitação 
técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A 
proponente não atendeu os Item 9 do edital. 9.4.5. Certidão 
Especifica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.5.4. ... Certidão Negativa 
de Infração Trabalhista. (ausente); 9.7.1. Certidão Negativa de 
Falência e Concordata, expedidos pelo distribuidor da sede da 
Licitante em data não superior a 90 (noventa) dias da data da 
abertura do certame, se outro prazo não constar no documento, 
Certidão Negativa de Protestos da sede do licitante, emitidas 
em seu nome, datadas dos últimos 90 (noventa) dias ou que 
esteja dentro do prazo de validade expresso nas próprias. 
(ausente); 27/07/2020 15:53:12

22/07/2020 - 13:15:53 18,00 (proposta) 23.104.806/0001-25

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6.13 do edital 
"6.13. O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 
(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação atendendo 
Art. 48, `PAR` 3º, do Decreto nº 10.024, de 2019."

22/07/2020 - 16:42:14 100,00 (proposta) 30.351.303/0001-10

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6.13 do edital 
"6.13. O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 
(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação atendendo 
Art. 48, `PAR` 3º, do Decreto nº 10.024, de 2019."

22/07/2020 - 20:25:31 48,95 (proposta) 08.241.684/0001-25 Válido
23/07/2020 - 16:06:33 12,45 08.241.684/0001-25 Válido

23/07/2020 - 16:07:19 12,00 03.555.456/0001-06

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - 
Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do 
sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação 
exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado 
e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da 
sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente 
a etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da 
proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 
9.2. fornecedores cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado 
de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua declaração, 
em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, 
trabalhista à qualificação econômico-financeira e habilitação 
técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A 
proponente não atendeu os Item 9 do edital. 9.4.5. Certidão 
Especifica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.5.4. ... Certidão Negativa 
de Infração Trabalhista. (ausente); 9.7.1. Certidão Negativa de 
Falência e Concordata, expedidos pelo distribuidor da sede da 
Licitante em data não superior a 90 (noventa) dias da data da 
abertura do certame, se outro prazo não constar no documento, 
Certidão Negativa de Protestos da sede do licitante, emitidas 
em seu nome, datadas dos últimos 90 (noventa) dias ou que 
esteja dentro do prazo de validade expresso nas próprias. 
(ausente); 27/07/2020 15:53:12

23/07/2020 - 16:08:51 11,98 08.241.684/0001-25 Válido

23/07/2020 - 16:14:46 11,00 03.555.456/0001-06

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - 
Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do 
sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação 
exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado 
e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da 
sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente 
a etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da 
proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 
9.2. fornecedores cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado 
de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua declaração, 
em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, 
trabalhista à qualificação econômico-financeira e habilitação 
técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A 
proponente não atendeu os Item 9 do edital. 9.4.5. Certidão 
Especifica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.5.4. ... Certidão Negativa 
de Infração Trabalhista. (ausente); 9.7.1. Certidão Negativa de 
Falência e Concordata, expedidos pelo distribuidor da sede da 
Licitante em data não superior a 90 (noventa) dias da data da 
abertura do certame, se outro prazo não constar no documento, 
Certidão Negativa de Protestos da sede do licitante, emitidas 
em seu nome, datadas dos últimos 90 (noventa) dias ou que 
esteja dentro do prazo de validade expresso nas próprias. 
(ausente); 27/07/2020 15:53:12

23/07/2020 - 16:15:17 10,98 08.241.684/0001-25 Válido
23/07/2020 - 16:15:39 10,00 03.555.456/0001-06 Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - 

Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do 
sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação 
exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado 
e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da 
sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente 
a etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da 
proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 
9.2. fornecedores cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado 
de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua declaração, 
em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, 
trabalhista à qualificação econômico-financeira e habilitação 
técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A 
proponente não atendeu os Item 9 do edital. 9.4.5. Certidão 
Especifica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.5.4. ... Certidão Negativa 
de Infração Trabalhista. (ausente); 9.7.1. Certidão Negativa de 
Falência e Concordata, expedidos pelo distribuidor da sede da 
Licitante em data não superior a 90 (noventa) dias da data da 
abertura do certame, se outro prazo não constar no documento, 
Certidão Negativa de Protestos da sede do licitante, emitidas 
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0013 - Arame recozido

Data Valor CNPJ Situação

0014 - Arame galvanizado 2,10mm x 14 (rolo com 10kg)

Data Valor CNPJ Situação

em seu nome, datadas dos últimos 90 (noventa) dias ou que 
esteja dentro do prazo de validade expresso nas próprias. 
(ausente); 27/07/2020 15:53:12

23/07/2020 - 16:19:14 10,97 21.254.778/0001-05

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - 
Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do 
sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação 
exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado 
e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da 
sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente 
a etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da 
proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 
9.2. fornecedores cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado 
de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua declaração, 
em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, 
trabalhista à qualificação econômico-financeira e habilitação 
técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A 
proponente não atendeu os Item 9 do edital. 9.4.5. Certidão 
Especifica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.4.6. Certidão de Inteiro 
Teor, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.5.4. ... Certidão Negativa 
de Infração Trabalhista. (ausente); 9.7.1. ... Certidão Negativa 
de Protestos da sede do licitante, emitidas em seu nome, 
datadas dos últimos 90 (noventa) dias ou que esteja dentro do 
prazo de validade expresso nas próprias. (ausente); 9.7.2. 
Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de 
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em 
data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do 
certame, se outro prazo não constar no documento, através do 
site do (trf1). (ausente); 27/07/2020 11:09:36

23/07/2020 - 16:29:13 9,99 (lance oculto) 03.555.456/0001-06

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - 
Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do 
sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação 
exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado 
e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da 
sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente 
a etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da 
proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 
9.2. fornecedores cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado 
de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua declaração, 
em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, 
trabalhista à qualificação econômico-financeira e habilitação 
técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A 
proponente não atendeu os Item 9 do edital. 9.4.5. Certidão 
Especifica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.5.4. ... Certidão Negativa 
de Infração Trabalhista. (ausente); 9.7.1. Certidão Negativa de 
Falência e Concordata, expedidos pelo distribuidor da sede da 
Licitante em data não superior a 90 (noventa) dias da data da 
abertura do certame, se outro prazo não constar no documento, 
Certidão Negativa de Protestos da sede do licitante, emitidas 
em seu nome, datadas dos últimos 90 (noventa) dias ou que 
esteja dentro do prazo de validade expresso nas próprias. 
(ausente); 27/07/2020 15:53:12

21/07/2020 - 11:55:10 14,46 (proposta) 21.254.778/0001-05

Cancelado - Proponente não atendeu o Item 8.2 do edital 8.2. 
Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, apresentar 
preço final superior ao preço máximo fixado (Acórdão no 
1455/2018 -TCU - Plenário), ou que apresentar preço 
manifestamente inexequível. 23/07/2020 21:22:13

22/07/2020 - 13:16:43 13,00 (proposta) 23.104.806/0001-25

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6.13 do edital 
"6.13. O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 
(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação atendendo 
Art. 48, `PAR` 3º, do Decreto nº 10.024, de 2019."

22/07/2020 - 20:26:19 55,87 (proposta) 08.241.684/0001-25 Válido
23/07/2020 - 16:08:39 14,44 08.241.684/0001-25 Válido

23/07/2020 - 16:22:57 14,38 21.254.778/0001-05

Cancelado - Proponente não atendeu o Item 8.2 do edital 8.2. 
Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, apresentar 
preço final superior ao preço máximo fixado (Acórdão no 
1455/2018 -TCU - Plenário), ou que apresentar preço 
manifestamente inexequível. 23/07/2020 21:22:13

23/07/2020 - 16:24:51 14,00 08.241.684/0001-25 Válido

23/07/2020 - 16:24:55 13,92 21.254.778/0001-05

Cancelado - Proponente não atendeu o Item 8.2 do edital 8.2. 
Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, apresentar 
preço final superior ao preço máximo fixado (Acórdão no 
1455/2018 -TCU - Plenário), ou que apresentar preço 
manifestamente inexequível. 23/07/2020 21:22:13

23/07/2020 - 16:25:21 13,90 08.241.684/0001-25 Válido

23/07/2020 - 16:25:28 13,87 21.254.778/0001-05

Cancelado - Proponente não atendeu o Item 8.2 do edital 8.2. 
Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, apresentar 
preço final superior ao preço máximo fixado (Acórdão no 
1455/2018 -TCU - Plenário), ou que apresentar preço 
manifestamente inexequível. 23/07/2020 21:22:13

23/07/2020 - 16:26:00 13,80 08.241.684/0001-25 Válido

23/07/2020 - 16:26:08 13,76 21.254.778/0001-05

Cancelado - Proponente não atendeu o Item 8.2 do edital 8.2. 
Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, apresentar 
preço final superior ao preço máximo fixado (Acórdão no 
1455/2018 -TCU - Plenário), ou que apresentar preço 
manifestamente inexequível. 23/07/2020 21:22:13

23/07/2020 - 21:16:07 12,30 21.254.778/0001-05

Cancelado - Proponente não atendeu o Item 8.2 do edital 8.2. 
Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, apresentar 
preço final superior ao preço máximo fixado (Acórdão no 
1455/2018 -TCU - Plenário), ou que apresentar preço 
manifestamente inexequível. 23/07/2020 21:22:13

23/07/2020 - 21:29:17 11,81 08.241.684/0001-25 Válido

21/07/2020 - 11:55:09 20,25 (proposta) 21.254.778/0001-05 Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - 
Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do 
sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação 
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Data Valor CNPJ Situação

0015 - Disjuntor de 3 polos 40A (DIN)

Data Valor CNPJ Situação

0016 - Disjuntor de 3 polos 120A (DIN)

Data Valor CNPJ Situação

exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado 
e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da 
sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente 
a etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da 
proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 
9.2. fornecedores cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado 
de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua declaração, 
em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, 
trabalhista à qualificação econômico-financeira e habilitação 
técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A 
proponente não atendeu os Item 9 do edital. 9.4.5. Certidão 
Especifica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.4.6. Certidão de Inteiro 
Teor, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.5.4. ... Certidão Negativa 
de Infração Trabalhista. (ausente); 9.7.1. ... Certidão Negativa 
de Protestos da sede do licitante, emitidas em seu nome, 
datadas dos últimos 90 (noventa) dias ou que esteja dentro do 
prazo de validade expresso nas próprias. (ausente); 9.7.2. 
Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de 
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em 
data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do 
certame, se outro prazo não constar no documento, através do 
site do (trf1). (ausente); 27/07/2020 11:09:36

22/07/2020 - 13:19:01 21,00 (proposta) 23.104.806/0001-25

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6.13 do edital 
"6.13. O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 
(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação atendendo 
Art. 48, `PAR` 3º, do Decreto nº 10.024, de 2019."

22/07/2020 - 20:27:35 36,85 (proposta) 08.241.684/0001-25 Válido

21/07/2020 - 11:55:09 51,63 (proposta) 21.254.778/0001-05

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - 
Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do 
sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação 
exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado 
e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da 
sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente 
a etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da 
proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 
9.2. fornecedores cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado 
de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua declaração, 
em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, 
trabalhista à qualificação econômico-financeira e habilitação 
técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A 
proponente não atendeu os Item 9 do edital. 9.4.5. Certidão 
Especifica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.4.6. Certidão de Inteiro 
Teor, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.5.4. ... Certidão Negativa 
de Infração Trabalhista. (ausente); 9.7.1. ... Certidão Negativa 
de Protestos da sede do licitante, emitidas em seu nome, 
datadas dos últimos 90 (noventa) dias ou que esteja dentro do 
prazo de validade expresso nas próprias. (ausente); 9.7.2. 
Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de 
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em 
data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do 
certame, se outro prazo não constar no documento, através do 
site do (trf1). (ausente); 27/07/2020 11:09:36

22/07/2020 - 13:21:31 51,00 (proposta) 23.104.806/0001-25

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6.13 do edital 
"6.13. O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 
(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação atendendo 
Art. 48, `PAR` 3º, do Decreto nº 10.024, de 2019."

22/07/2020 - 16:42:50 150,00 (proposta) 30.351.303/0001-10

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6.13 do edital 
"6.13. O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 
(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação atendendo 
Art. 48, `PAR` 3º, do Decreto nº 10.024, de 2019."

22/07/2020 - 20:28:07 24,24 (proposta) 08.241.684/0001-25 Válido

21/07/2020 - 11:55:09 334,33 (proposta) 21.254.778/0001-05

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - 
Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do 
sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação 
exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado 
e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da 
sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente 
a etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da 
proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 
9.2. fornecedores cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado 
de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua declaração, 
em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, 
trabalhista à qualificação econômico-financeira e habilitação 
técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A 
proponente não atendeu os Item 9 do edital. 9.4.5. Certidão 
Especifica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.4.6. Certidão de Inteiro 
Teor, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.5.4. ... Certidão Negativa 
de Infração Trabalhista. (ausente); 9.7.1. ... Certidão Negativa 
de Protestos da sede do licitante, emitidas em seu nome, 
datadas dos últimos 90 (noventa) dias ou que esteja dentro do 
prazo de validade expresso nas próprias. (ausente); 9.7.2. 
Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de 
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em 
data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do 
certame, se outro prazo não constar no documento, através do 
site do (trf1). (ausente); 27/07/2020 11:09:36

22/07/2020 - 13:34:38 165,00 (proposta) 23.104.806/0001-25

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6.13 do edital 
"6.13. O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 
(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação atendendo 
Art. 48, `PAR` 3º, do Decreto nº 10.024, de 2019."
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Data Valor CNPJ Situação

0017 - DISJUNTOR DE 1 POLO 10 A (DIN)

Data Valor CNPJ Situação

0018 - Disjuntor de 1 polo 20A (DIN)

Data Valor CNPJ Situação

0019 - Disjuntor de 2 polos 20A (DIN)

Data Valor CNPJ Situação

22/07/2020 - 16:43:26 2.000,00 (proposta) 30.351.303/0001-10 Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6.13 do edital 
"6.13. O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 
(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação atendendo 
Art. 48, `PAR` 3º, do Decreto nº 10.024, de 2019."

22/07/2020 - 20:28:37 29,50 (proposta) 08.241.684/0001-25
Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6.12 do edital 
Valor abaixo (-76,9477) e não condiz com realidade de mercado 
atual

23/07/2020 - 21:32:45 127,96 21.254.778/0001-05

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - 
Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do 
sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação 
exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado 
e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da 
sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente 
a etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da 
proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 
9.2. fornecedores cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado 
de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua declaração, 
em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, 
trabalhista à qualificação econômico-financeira e habilitação 
técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A 
proponente não atendeu os Item 9 do edital. 9.4.5. Certidão 
Especifica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.4.6. Certidão de Inteiro 
Teor, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.5.4. ... Certidão Negativa 
de Infração Trabalhista. (ausente); 9.7.1. ... Certidão Negativa 
de Protestos da sede do licitante, emitidas em seu nome, 
datadas dos últimos 90 (noventa) dias ou que esteja dentro do 
prazo de validade expresso nas próprias. (ausente); 9.7.2. 
Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de 
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em 
data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do 
certame, se outro prazo não constar no documento, através do 
site do (trf1). (ausente); 27/07/2020 11:09:36

21/07/2020 - 11:55:08 8,06 (proposta) 21.254.778/0001-05

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - 
Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do 
sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação 
exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado 
e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da 
sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente 
a etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da 
proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 
9.2. fornecedores cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado 
de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua declaração, 
em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, 
trabalhista à qualificação econômico-financeira e habilitação 
técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A 
proponente não atendeu os Item 9 do edital. 9.4.5. Certidão 
Especifica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.4.6. Certidão de Inteiro 
Teor, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.5.4. ... Certidão Negativa 
de Infração Trabalhista. (ausente); 9.7.1. ... Certidão Negativa 
de Protestos da sede do licitante, emitidas em seu nome, 
datadas dos últimos 90 (noventa) dias ou que esteja dentro do 
prazo de validade expresso nas próprias. (ausente); 9.7.2. 
Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de 
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em 
data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do 
certame, se outro prazo não constar no documento, através do 
site do (trf1). (ausente); 27/07/2020 11:09:36

22/07/2020 - 13:35:14 13,00 (proposta) 23.104.806/0001-25

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6.13 do edital 
"6.13. O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 
(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação atendendo 
Art. 48, `PAR` 3º, do Decreto nº 10.024, de 2019."

22/07/2020 - 16:43:56 100,00 (proposta) 30.351.303/0001-10

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6.13 do edital 
"6.13. O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 
(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação atendendo 
Art. 48, `PAR` 3º, do Decreto nº 10.024, de 2019."

22/07/2020 - 20:29:04 34,27 (proposta) 08.241.684/0001-25 Válido
27/07/2020 - 12:04:50 21,75 08.241.684/0001-25 Válido

21/07/2020 - 11:55:08 8,06 (proposta) 21.254.778/0001-05
Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6.12 do edital 
Valor abaixo (-65,9341) e não condiz com realidade de mercado 
atual

22/07/2020 - 13:36:05 13,00 (proposta) 23.104.806/0001-25

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6.13 do edital 
"6.13. O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 
(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação atendendo 
Art. 48, `PAR` 3º, do Decreto nº 10.024, de 2019."

22/07/2020 - 16:44:35 100,00 (proposta) 30.351.303/0001-10

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6.13 do edital 
"6.13. O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 
(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação atendendo 
Art. 48, `PAR` 3º, do Decreto nº 10.024, de 2019."

22/07/2020 - 20:30:05 32,49 (proposta) 08.241.684/0001-25 Válido
23/07/2020 - 21:33:36 23,65 08.241.684/0001-25 Válido

21/07/2020 - 11:55:08 28,72 (proposta) 21.254.778/0001-05 Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - 
Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do 
sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação 
exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado 
e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da 
sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente 
a etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da 
proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 
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Data Valor CNPJ Situação

0020 - Disjuntor de 2 polos 30A (DIN)

Data Valor CNPJ Situação

neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 
9.2. fornecedores cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado 
de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua declaração, 
em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, 
trabalhista à qualificação econômico-financeira e habilitação 
técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A 
proponente não atendeu os Item 9 do edital. 9.4.5. Certidão 
Especifica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.4.6. Certidão de Inteiro 
Teor, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.5.4. ... Certidão Negativa 
de Infração Trabalhista. (ausente); 9.7.1. ... Certidão Negativa 
de Protestos da sede do licitante, emitidas em seu nome, 
datadas dos últimos 90 (noventa) dias ou que esteja dentro do 
prazo de validade expresso nas próprias. (ausente); 9.7.2. 
Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de 
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em 
data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do 
certame, se outro prazo não constar no documento, através do 
site do (trf1). (ausente); 27/07/2020 11:09:36

22/07/2020 - 13:36:45 21,00 (proposta) 23.104.806/0001-25

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6.13 do edital 
"6.13. O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 
(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação atendendo 
Art. 48, `PAR` 3º, do Decreto nº 10.024, de 2019."

22/07/2020 - 16:45:05 150,00 (proposta) 30.351.303/0001-10

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6.13 do edital 
"6.13. O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 
(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação atendendo 
Art. 48, `PAR` 3º, do Decreto nº 10.024, de 2019."

22/07/2020 - 20:30:34 64,78 (proposta) 08.241.684/0001-25 Válido
23/07/2020 - 16:08:00 28,71 08.241.684/0001-25 Válido

21/07/2020 - 11:55:07 28,72 (proposta) 21.254.778/0001-05

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - 
Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do 
sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação 
exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado 
e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da 
sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente 
a etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da 
proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 
9.2. fornecedores cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado 
de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua declaração, 
em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, 
trabalhista à qualificação econômico-financeira e habilitação 
técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A 
proponente não atendeu os Item 9 do edital. 9.4.5. Certidão 
Especifica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.4.6. Certidão de Inteiro 
Teor, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.5.4. ... Certidão Negativa 
de Infração Trabalhista. (ausente); 9.7.1. ... Certidão Negativa 
de Protestos da sede do licitante, emitidas em seu nome, 
datadas dos últimos 90 (noventa) dias ou que esteja dentro do 
prazo de validade expresso nas próprias. (ausente); 9.7.2. 
Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de 
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em 
data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do 
certame, se outro prazo não constar no documento, através do 
site do (trf1). (ausente); 27/07/2020 11:09:36

22/07/2020 - 13:37:21 25,00 (proposta) 23.104.806/0001-25

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6.13 do edital 
"6.13. O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 
(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação atendendo 
Art. 48, `PAR` 3º, do Decreto nº 10.024, de 2019."

22/07/2020 - 16:45:34 150,00 (proposta) 30.351.303/0001-10

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6.13 do edital 
"6.13. O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 
(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação atendendo 
Art. 48, `PAR` 3º, do Decreto nº 10.024, de 2019."

22/07/2020 - 20:31:16 41,83 (proposta) 08.241.684/0001-25 Válido
23/07/2020 - 16:07:48 28,71 08.241.684/0001-25 Válido

23/07/2020 - 16:22:58 28,63 21.254.778/0001-05

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - 
Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do 
sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação 
exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado 
e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da 
sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente 
a etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da 
proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 
9.2. fornecedores cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado 
de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua declaração, 
em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, 
trabalhista à qualificação econômico-financeira e habilitação 
técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A 
proponente não atendeu os Item 9 do edital. 9.4.5. Certidão 
Especifica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.4.6. Certidão de Inteiro 
Teor, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.5.4. ... Certidão Negativa 
de Infração Trabalhista. (ausente); 9.7.1. ... Certidão Negativa 
de Protestos da sede do licitante, emitidas em seu nome, 
datadas dos últimos 90 (noventa) dias ou que esteja dentro do 
prazo de validade expresso nas próprias. (ausente); 9.7.2. 
Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de 
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em 
data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do 
certame, se outro prazo não constar no documento, através do 
site do (trf1). (ausente); 27/07/2020 11:09:36

23/07/2020 - 16:24:37 28,00 08.241.684/0001-25 Válido
23/07/2020 - 16:24:43 27,93 21.254.778/0001-05 Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - 

Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do 
sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação 
exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado 
e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da 
sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente 
a etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da 
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Data Valor CNPJ Situação
proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 
9.2. fornecedores cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado 
de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua declaração, 
em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, 
trabalhista à qualificação econômico-financeira e habilitação 
técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A 
proponente não atendeu os Item 9 do edital. 9.4.5. Certidão 
Especifica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.4.6. Certidão de Inteiro 
Teor, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.5.4. ... Certidão Negativa 
de Infração Trabalhista. (ausente); 9.7.1. ... Certidão Negativa 
de Protestos da sede do licitante, emitidas em seu nome, 
datadas dos últimos 90 (noventa) dias ou que esteja dentro do 
prazo de validade expresso nas próprias. (ausente); 9.7.2. 
Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de 
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em 
data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do 
certame, se outro prazo não constar no documento, através do 
site do (trf1). (ausente); 27/07/2020 11:09:36

23/07/2020 - 16:25:32 27,91 08.241.684/0001-25 Válido

23/07/2020 - 16:25:36 27,85 21.254.778/0001-05

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - 
Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do 
sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação 
exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado 
e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da 
sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente 
a etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da 
proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 
9.2. fornecedores cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado 
de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua declaração, 
em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, 
trabalhista à qualificação econômico-financeira e habilitação 
técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A 
proponente não atendeu os Item 9 do edital. 9.4.5. Certidão 
Especifica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.4.6. Certidão de Inteiro 
Teor, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.5.4. ... Certidão Negativa 
de Infração Trabalhista. (ausente); 9.7.1. ... Certidão Negativa 
de Protestos da sede do licitante, emitidas em seu nome, 
datadas dos últimos 90 (noventa) dias ou que esteja dentro do 
prazo de validade expresso nas próprias. (ausente); 9.7.2. 
Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de 
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em 
data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do 
certame, se outro prazo não constar no documento, através do 
site do (trf1). (ausente); 27/07/2020 11:09:36

23/07/2020 - 16:26:11 27,00 08.241.684/0001-25 Válido

23/07/2020 - 16:26:17 26,93 21.254.778/0001-05

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - 
Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do 
sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação 
exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado 
e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da 
sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente 
a etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da 
proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 
9.2. fornecedores cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado 
de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua declaração, 
em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, 
trabalhista à qualificação econômico-financeira e habilitação 
técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A 
proponente não atendeu os Item 9 do edital. 9.4.5. Certidão 
Especifica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.4.6. Certidão de Inteiro 
Teor, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.5.4. ... Certidão Negativa 
de Infração Trabalhista. (ausente); 9.7.1. ... Certidão Negativa 
de Protestos da sede do licitante, emitidas em seu nome, 
datadas dos últimos 90 (noventa) dias ou que esteja dentro do 
prazo de validade expresso nas próprias. (ausente); 9.7.2. 
Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de 
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em 
data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do 
certame, se outro prazo não constar no documento, através do 
site do (trf1). (ausente); 27/07/2020 11:09:36

23/07/2020 - 16:27:49 26,00 08.241.684/0001-25 Válido

23/07/2020 - 16:27:52 25,91 21.254.778/0001-05

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - 
Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do 
sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação 
exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado 
e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da 
sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente 
a etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da 
proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 
9.2. fornecedores cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado 
de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua declaração, 
em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, 
trabalhista à qualificação econômico-financeira e habilitação 
técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A 
proponente não atendeu os Item 9 do edital. 9.4.5. Certidão 
Especifica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.4.6. Certidão de Inteiro 
Teor, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.5.4. ... Certidão Negativa 
de Infração Trabalhista. (ausente); 9.7.1. ... Certidão Negativa 
de Protestos da sede do licitante, emitidas em seu nome, 
datadas dos últimos 90 (noventa) dias ou que esteja dentro do 
prazo de validade expresso nas próprias. (ausente); 9.7.2. 
Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de 
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em 
data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do 
certame, se outro prazo não constar no documento, através do 
site do (trf1). (ausente); 27/07/2020 11:09:36

23/07/2020 - 16:28:26 25,00 08.241.684/0001-25 Válido
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0021 - Abraçadeira de nylon natural 4,5 x 200mm, pacote com 100 UND

Data Valor CNPJ Situação

0022 - "Haste de aterramento5/8"" x 2,40m "

Data Valor CNPJ Situação

23/07/2020 - 16:28:30 24,92 21.254.778/0001-05 Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - 
Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do 
sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação 
exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado 
e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da 
sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente 
a etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da 
proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 
9.2. fornecedores cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado 
de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua declaração, 
em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, 
trabalhista à qualificação econômico-financeira e habilitação 
técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A 
proponente não atendeu os Item 9 do edital. 9.4.5. Certidão 
Especifica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.4.6. Certidão de Inteiro 
Teor, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.5.4. ... Certidão Negativa 
de Infração Trabalhista. (ausente); 9.7.1. ... Certidão Negativa 
de Protestos da sede do licitante, emitidas em seu nome, 
datadas dos últimos 90 (noventa) dias ou que esteja dentro do 
prazo de validade expresso nas próprias. (ausente); 9.7.2. 
Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de 
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em 
data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do 
certame, se outro prazo não constar no documento, através do 
site do (trf1). (ausente); 27/07/2020 11:09:36

23/07/2020 - 16:28:55 24,90 08.241.684/0001-25 Válido

23/07/2020 - 16:28:59 24,81 21.254.778/0001-05

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - 
Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do 
sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação 
exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado 
e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da 
sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente 
a etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da 
proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 
9.2. fornecedores cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado 
de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua declaração, 
em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, 
trabalhista à qualificação econômico-financeira e habilitação 
técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A 
proponente não atendeu os Item 9 do edital. 9.4.5. Certidão 
Especifica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.4.6. Certidão de Inteiro 
Teor, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.5.4. ... Certidão Negativa 
de Infração Trabalhista. (ausente); 9.7.1. ... Certidão Negativa 
de Protestos da sede do licitante, emitidas em seu nome, 
datadas dos últimos 90 (noventa) dias ou que esteja dentro do 
prazo de validade expresso nas próprias. (ausente); 9.7.2. 
Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de 
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em 
data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do 
certame, se outro prazo não constar no documento, através do 
site do (trf1). (ausente); 27/07/2020 11:09:36

21/07/2020 - 11:55:07 10,15 (proposta) 21.254.778/0001-05

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - 
Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do 
sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação 
exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado 
e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da 
sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente 
a etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da 
proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 
9.2. fornecedores cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado 
de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua declaração, 
em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, 
trabalhista à qualificação econômico-financeira e habilitação 
técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A 
proponente não atendeu os Item 9 do edital. 9.4.5. Certidão 
Especifica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.4.6. Certidão de Inteiro 
Teor, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.5.4. ... Certidão Negativa 
de Infração Trabalhista. (ausente); 9.7.1. ... Certidão Negativa 
de Protestos da sede do licitante, emitidas em seu nome, 
datadas dos últimos 90 (noventa) dias ou que esteja dentro do 
prazo de validade expresso nas próprias. (ausente); 9.7.2. 
Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de 
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em 
data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do 
certame, se outro prazo não constar no documento, através do 
site do (trf1). (ausente); 27/07/2020 11:09:36

22/07/2020 - 13:40:09 81,00 (proposta) 23.104.806/0001-25

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6.13 do edital 
"6.13. O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 
(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação atendendo 
Art. 48, `PAR` 3º, do Decreto nº 10.024, de 2019."

22/07/2020 - 20:32:26 19,59 (proposta) 08.241.684/0001-25 Válido

21/07/2020 - 11:55:06 43,20 (proposta) 21.254.778/0001-05 Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - 
Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do 
sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação 
exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado 
e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da 
sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente 
a etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da 
proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 
9.2. fornecedores cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado 
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de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua declaração, 
em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, 
trabalhista à qualificação econômico-financeira e habilitação 
técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A 
proponente não atendeu os Item 9 do edital. 9.4.5. Certidão 
Especifica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.4.6. Certidão de Inteiro 
Teor, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.5.4. ... Certidão Negativa 
de Infração Trabalhista. (ausente); 9.7.1. ... Certidão Negativa 
de Protestos da sede do licitante, emitidas em seu nome, 
datadas dos últimos 90 (noventa) dias ou que esteja dentro do 
prazo de validade expresso nas próprias. (ausente); 9.7.2. 
Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de 
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em 
data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do 
certame, se outro prazo não constar no documento, através do 
site do (trf1). (ausente); 27/07/2020 11:09:36

22/07/2020 - 13:41:07 38,00 (proposta) 23.104.806/0001-25

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6.13 do edital 
"6.13. O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 
(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação atendendo 
Art. 48, `PAR` 3º, do Decreto nº 10.024, de 2019."

22/07/2020 - 20:33:52 12,36 (proposta) 08.241.684/0001-25 Válido

21/07/2020 - 11:55:06 6,85 (proposta) 21.254.778/0001-05
Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6.12 do edital 
Valor abaixo (-69,3238) e não condiz com realidade de mercado 
atual

22/07/2020 - 14:26:33 28,00 (proposta) 23.104.806/0001-25

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6.13 do edital 
"6.13. O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 
(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação atendendo 
Art. 48, `PAR` 3º, do Decreto nº 10.024, de 2019."

22/07/2020 - 16:46:17 100,00 (proposta) 30.351.303/0001-10

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6.13 do edital 
"6.13. O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 
(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação atendendo 
Art. 48, `PAR` 3º, do Decreto nº 10.024, de 2019."

22/07/2020 - 20:34:25 11,99 (proposta) 08.241.684/0001-25 Válido

21/07/2020 - 11:55:06 2,60 (proposta) 21.254.778/0001-05

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - 
Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do 
sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação 
exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado 
e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da 
sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente 
a etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da 
proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 
9.2. fornecedores cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado 
de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua declaração, 
em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, 
trabalhista à qualificação econômico-financeira e habilitação 
técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A 
proponente não atendeu os Item 9 do edital. 9.4.5. Certidão 
Especifica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.4.6. Certidão de Inteiro 
Teor, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.5.4. ... Certidão Negativa 
de Infração Trabalhista. (ausente); 9.7.1. ... Certidão Negativa 
de Protestos da sede do licitante, emitidas em seu nome, 
datadas dos últimos 90 (noventa) dias ou que esteja dentro do 
prazo de validade expresso nas próprias. (ausente); 9.7.2. 
Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de 
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em 
data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do 
certame, se outro prazo não constar no documento, através do 
site do (trf1). (ausente); 27/07/2020 11:09:36

22/07/2020 - 01:55:42 7,00 (proposta) 03.555.456/0001-06

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - 
Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do 
sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação 
exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado 
e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da 
sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente 
a etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da 
proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 
9.2. fornecedores cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado 
de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua declaração, 
em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, 
trabalhista à qualificação econômico-financeira e habilitação 
técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A 
proponente não atendeu os Item 9 do edital. 9.4.5. Certidão 
Especifica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.5.4. ... Certidão Negativa 
de Infração Trabalhista. (ausente); 9.7.1. Certidão Negativa de 
Falência e Concordata, expedidos pelo distribuidor da sede da 
Licitante em data não superior a 90 (noventa) dias da data da 
abertura do certame, se outro prazo não constar no documento, 
Certidão Negativa de Protestos da sede do licitante, emitidas 
em seu nome, datadas dos últimos 90 (noventa) dias ou que 
esteja dentro do prazo de validade expresso nas próprias. 
(ausente); 27/07/2020 15:53:12

22/07/2020 - 14:27:26 3,50 (proposta) 23.104.806/0001-25

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6.13 do edital 
"6.13. O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 
(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação atendendo 
Art. 48, `PAR` 3º, do Decreto nº 10.024, de 2019."

22/07/2020 - 16:46:47 10,00 (proposta) 30.351.303/0001-10

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6.13 do edital 
"6.13. O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 
(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação atendendo 
Art. 48, `PAR` 3º, do Decreto nº 10.024, de 2019."

22/07/2020 - 20:36:59 13,12 (proposta) 08.241.684/0001-25 Válido
23/07/2020 - 16:29:58 2,59 03.555.456/0001-06 Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - 

Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do 
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0025 - Bocal paflon E-27

sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação 
exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado 
e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da 
sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente 
a etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da 
proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 
9.2. fornecedores cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado 
de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua declaração, 
em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, 
trabalhista à qualificação econômico-financeira e habilitação 
técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A 
proponente não atendeu os Item 9 do edital. 9.4.5. Certidão 
Especifica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.5.4. ... Certidão Negativa 
de Infração Trabalhista. (ausente); 9.7.1. Certidão Negativa de 
Falência e Concordata, expedidos pelo distribuidor da sede da 
Licitante em data não superior a 90 (noventa) dias da data da 
abertura do certame, se outro prazo não constar no documento, 
Certidão Negativa de Protestos da sede do licitante, emitidas 
em seu nome, datadas dos últimos 90 (noventa) dias ou que 
esteja dentro do prazo de validade expresso nas próprias. 
(ausente); 27/07/2020 15:53:12

23/07/2020 - 16:34:41 2,51 21.254.778/0001-05

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - 
Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do 
sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação 
exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado 
e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da 
sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente 
a etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da 
proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 
9.2. fornecedores cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado 
de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua declaração, 
em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, 
trabalhista à qualificação econômico-financeira e habilitação 
técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A 
proponente não atendeu os Item 9 do edital. 9.4.5. Certidão 
Especifica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.4.6. Certidão de Inteiro 
Teor, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.5.4. ... Certidão Negativa 
de Infração Trabalhista. (ausente); 9.7.1. ... Certidão Negativa 
de Protestos da sede do licitante, emitidas em seu nome, 
datadas dos últimos 90 (noventa) dias ou que esteja dentro do 
prazo de validade expresso nas próprias. (ausente); 9.7.2. 
Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de 
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em 
data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do 
certame, se outro prazo não constar no documento, através do 
site do (trf1). (ausente); 27/07/2020 11:09:36

23/07/2020 - 16:36:53 2,49 03.555.456/0001-06

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - 
Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do 
sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação 
exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado 
e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da 
sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente 
a etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da 
proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 
9.2. fornecedores cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado 
de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua declaração, 
em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, 
trabalhista à qualificação econômico-financeira e habilitação 
técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A 
proponente não atendeu os Item 9 do edital. 9.4.5. Certidão 
Especifica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.5.4. ... Certidão Negativa 
de Infração Trabalhista. (ausente); 9.7.1. Certidão Negativa de 
Falência e Concordata, expedidos pelo distribuidor da sede da 
Licitante em data não superior a 90 (noventa) dias da data da 
abertura do certame, se outro prazo não constar no documento, 
Certidão Negativa de Protestos da sede do licitante, emitidas 
em seu nome, datadas dos últimos 90 (noventa) dias ou que 
esteja dentro do prazo de validade expresso nas próprias. 
(ausente); 27/07/2020 15:53:12

23/07/2020 - 16:36:56 2,45 21.254.778/0001-05

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - 
Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do 
sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação 
exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado 
e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da 
sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente 
a etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da 
proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 
9.2. fornecedores cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado 
de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua declaração, 
em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, 
trabalhista à qualificação econômico-financeira e habilitação 
técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A 
proponente não atendeu os Item 9 do edital. 9.4.5. Certidão 
Especifica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.4.6. Certidão de Inteiro 
Teor, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.5.4. ... Certidão Negativa 
de Infração Trabalhista. (ausente); 9.7.1. ... Certidão Negativa 
de Protestos da sede do licitante, emitidas em seu nome, 
datadas dos últimos 90 (noventa) dias ou que esteja dentro do 
prazo de validade expresso nas próprias. (ausente); 9.7.2. 
Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de 
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em 
data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do 
certame, se outro prazo não constar no documento, através do 
site do (trf1). (ausente); 27/07/2020 11:09:36

27/07/2020 - 16:04:42 4,06 08.241.684/0001-25 Válido
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21/07/2020 - 11:55:05 3,00 (proposta) 21.254.778/0001-05

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - 
Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do 
sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação 
exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado 
e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da 
sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente 
a etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da 
proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 
9.2. fornecedores cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado 
de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua declaração, 
em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, 
trabalhista à qualificação econômico-financeira e habilitação 
técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A 
proponente não atendeu os Item 9 do edital. 9.4.5. Certidão 
Especifica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.4.6. Certidão de Inteiro 
Teor, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.5.4. ... Certidão Negativa 
de Infração Trabalhista. (ausente); 9.7.1. ... Certidão Negativa 
de Protestos da sede do licitante, emitidas em seu nome, 
datadas dos últimos 90 (noventa) dias ou que esteja dentro do 
prazo de validade expresso nas próprias. (ausente); 9.7.2. 
Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de 
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em 
data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do 
certame, se outro prazo não constar no documento, através do 
site do (trf1). (ausente); 27/07/2020 11:09:36

22/07/2020 - 01:58:50 19,90 (proposta) 03.555.456/0001-06

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - 
Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do 
sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação 
exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado 
e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da 
sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente 
a etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da 
proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 
9.2. fornecedores cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado 
de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua declaração, 
em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, 
trabalhista à qualificação econômico-financeira e habilitação 
técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A 
proponente não atendeu os Item 9 do edital. 9.4.5. Certidão 
Especifica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.5.4. ... Certidão Negativa 
de Infração Trabalhista. (ausente); 9.7.1. Certidão Negativa de 
Falência e Concordata, expedidos pelo distribuidor da sede da 
Licitante em data não superior a 90 (noventa) dias da data da 
abertura do certame, se outro prazo não constar no documento, 
Certidão Negativa de Protestos da sede do licitante, emitidas 
em seu nome, datadas dos últimos 90 (noventa) dias ou que 
esteja dentro do prazo de validade expresso nas próprias. 
(ausente); 27/07/2020 15:53:12

22/07/2020 - 14:29:27 7,50 (proposta) 23.104.806/0001-25

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6.13 do edital 
"6.13. O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 
(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação atendendo 
Art. 48, `PAR` 3º, do Decreto nº 10.024, de 2019."

22/07/2020 - 16:47:07 20,00 (proposta) 30.351.303/0001-10

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6.13 do edital 
"6.13. O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 
(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação atendendo 
Art. 48, `PAR` 3º, do Decreto nº 10.024, de 2019."

22/07/2020 - 20:41:02 13,12 (proposta) 08.241.684/0001-25 Válido

23/07/2020 - 16:30:11 2,99 03.555.456/0001-06

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - 
Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do 
sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação 
exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado 
e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da 
sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente 
a etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da 
proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 
9.2. fornecedores cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado 
de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua declaração, 
em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, 
trabalhista à qualificação econômico-financeira e habilitação 
técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A 
proponente não atendeu os Item 9 do edital. 9.4.5. Certidão 
Especifica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.5.4. ... Certidão Negativa 
de Infração Trabalhista. (ausente); 9.7.1. Certidão Negativa de 
Falência e Concordata, expedidos pelo distribuidor da sede da 
Licitante em data não superior a 90 (noventa) dias da data da 
abertura do certame, se outro prazo não constar no documento, 
Certidão Negativa de Protestos da sede do licitante, emitidas 
em seu nome, datadas dos últimos 90 (noventa) dias ou que 
esteja dentro do prazo de validade expresso nas próprias. 
(ausente); 27/07/2020 15:53:12

23/07/2020 - 16:34:41 2,90 21.254.778/0001-05 Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - 
Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do 
sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação 
exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado 
e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da 
sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente 
a etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da 
proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 
9.2. fornecedores cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado 
de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua declaração, 
em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, 
trabalhista à qualificação econômico-financeira e habilitação 
técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A 
proponente não atendeu os Item 9 do edital. 9.4.5. Certidão 
Especifica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.4.6. Certidão de Inteiro 
Teor, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.5.4. ... Certidão Negativa 
de Infração Trabalhista. (ausente); 9.7.1. ... Certidão Negativa 
de Protestos da sede do licitante, emitidas em seu nome, 
datadas dos últimos 90 (noventa) dias ou que esteja dentro do 
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0026 - "Eletrodutos PVC 3/4 "" "

Data Valor CNPJ Situação

0027 - "Eletrodutos PVC ½"" "

Data Valor CNPJ Situação

0028 - Cabo cobre 750V 4,0mm2

Data Valor CNPJ Situação

prazo de validade expresso nas próprias. (ausente); 9.7.2. 
Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de 
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em 
data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do 
certame, se outro prazo não constar no documento, através do 
site do (trf1). (ausente); 27/07/2020 11:09:36

27/07/2020 - 16:06:00 6,39 08.241.684/0001-25 Válido

21/07/2020 - 11:55:05 7,50 (proposta) 21.254.778/0001-05
Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6.12 do edital 
Valor abaixo (-76,8733) e não condiz com realidade de mercado 
atual

22/07/2020 - 14:31:55 190,00 (proposta) 23.104.806/0001-25

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6.13 do edital 
"6.13. O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 
(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação atendendo 
Art. 48, `PAR` 3º, do Decreto nº 10.024, de 2019."

22/07/2020 - 20:41:30 13,40 (proposta) 08.241.684/0001-25 Válido

21/07/2020 - 11:55:05 6,60 (proposta) 21.254.778/0001-05

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - 
Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do 
sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação 
exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado 
e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da 
sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente 
a etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da 
proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 
9.2. fornecedores cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado 
de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua declaração, 
em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, 
trabalhista à qualificação econômico-financeira e habilitação 
técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A 
proponente não atendeu os Item 9 do edital. 9.4.5. Certidão 
Especifica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.4.6. Certidão de Inteiro 
Teor, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.5.4. ... Certidão Negativa 
de Infração Trabalhista. (ausente); 9.7.1. ... Certidão Negativa 
de Protestos da sede do licitante, emitidas em seu nome, 
datadas dos últimos 90 (noventa) dias ou que esteja dentro do 
prazo de validade expresso nas próprias. (ausente); 9.7.2. 
Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de 
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em 
data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do 
certame, se outro prazo não constar no documento, através do 
site do (trf1). (ausente); 27/07/2020 11:09:36

22/07/2020 - 14:32:53 160,00 (proposta) 23.104.806/0001-25

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6.13 do edital 
"6.13. O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 
(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação atendendo 
Art. 48, `PAR` 3º, do Decreto nº 10.024, de 2019."

22/07/2020 - 20:45:09 11,66 (proposta) 08.241.684/0001-25 Válido

21/07/2020 - 11:55:04 2,70 (proposta) 21.254.778/0001-05

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - 
Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do 
sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação 
exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado 
e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da 
sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente 
a etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da 
proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 
9.2. fornecedores cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado 
de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua declaração, 
em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, 
trabalhista à qualificação econômico-financeira e habilitação 
técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A 
proponente não atendeu os Item 9 do edital. 9.4.5. Certidão 
Especifica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.4.6. Certidão de Inteiro 
Teor, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.5.4. ... Certidão Negativa 
de Infração Trabalhista. (ausente); 9.7.1. ... Certidão Negativa 
de Protestos da sede do licitante, emitidas em seu nome, 
datadas dos últimos 90 (noventa) dias ou que esteja dentro do 
prazo de validade expresso nas próprias. (ausente); 9.7.2. 
Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de 
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em 
data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do 
certame, se outro prazo não constar no documento, através do 
site do (trf1). (ausente); 27/07/2020 11:09:36

22/07/2020 - 14:34:36 2,78 (proposta) 23.104.806/0001-25

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6.13 do edital 
"6.13. O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 
(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação atendendo 
Art. 48, `PAR` 3º, do Decreto nº 10.024, de 2019."

22/07/2020 - 16:46:54 5,00 (proposta) 11.175.931/0001-47 Cancelado - A proponente não atendeu o Item 8.21 do edital. 
8.21. Todos os licitantes que tiverem suas ofertas regularmente 
aceitas deverão encaminhar proposta inicial e realinhada no 
prazo máximo de 60 (sessenta) minutos via sistema; A 
proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - Os licitantes 
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, 
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos 
no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o 
preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da 
sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente 
a etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da 
proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 
9.2. fornecedores cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado 
de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua declaração, 
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em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, 
trabalhista à qualificação econômico-financeira e habilitação 
técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A 
proponente não atendeu os Item 9 do edital. 9.4.5. Certidão 
Especifica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.4.6. Certidão de Inteiro 
Teor, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.5.4. ... Certidão Negativa 
de Infração Trabalhista. (ausente); 9.7.1. ... Certidão Negativa 
de Protestos da sede do licitante, emitidas em seu nome, 
datadas dos últimos 90 (noventa) dias ou que esteja dentro do 
prazo de validade expresso nas próprias. (ausente); 9.7.2. 
Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de 
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em 
data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do 
certame, se outro prazo não constar no documento, através do 
site do (trf1). (ausente); 27/07/2020 11:26:38

22/07/2020 - 16:47:51 1.000,00 (proposta) 30.351.303/0001-10

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6.13 do edital 
"6.13. O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 
(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação atendendo 
Art. 48, `PAR` 3º, do Decreto nº 10.024, de 2019."

22/07/2020 - 20:45:43 11,82 (proposta) 08.241.684/0001-25 Válido
23/07/2020 - 16:26:49 2,68 08.241.684/0001-25 Válido

23/07/2020 - 16:34:36 2,65 11.175.931/0001-47

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 8.21 do edital. 
8.21. Todos os licitantes que tiverem suas ofertas regularmente 
aceitas deverão encaminhar proposta inicial e realinhada no 
prazo máximo de 60 (sessenta) minutos via sistema; A 
proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - Os licitantes 
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, 
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos 
no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o 
preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da 
sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente 
a etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da 
proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 
9.2. fornecedores cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado 
de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua declaração, 
em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, 
trabalhista à qualificação econômico-financeira e habilitação 
técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A 
proponente não atendeu os Item 9 do edital. 9.4.5. Certidão 
Especifica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.4.6. Certidão de Inteiro 
Teor, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.5.4. ... Certidão Negativa 
de Infração Trabalhista. (ausente); 9.7.1. ... Certidão Negativa 
de Protestos da sede do licitante, emitidas em seu nome, 
datadas dos últimos 90 (noventa) dias ou que esteja dentro do 
prazo de validade expresso nas próprias. (ausente); 9.7.2. 
Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de 
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em 
data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do 
certame, se outro prazo não constar no documento, através do 
site do (trf1). (ausente); 27/07/2020 11:26:38

23/07/2020 - 16:34:41 2,61 21.254.778/0001-05

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - 
Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do 
sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação 
exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado 
e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da 
sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente 
a etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da 
proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 
9.2. fornecedores cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado 
de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua declaração, 
em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, 
trabalhista à qualificação econômico-financeira e habilitação 
técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A 
proponente não atendeu os Item 9 do edital. 9.4.5. Certidão 
Especifica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.4.6. Certidão de Inteiro 
Teor, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.5.4. ... Certidão Negativa 
de Infração Trabalhista. (ausente); 9.7.1. ... Certidão Negativa 
de Protestos da sede do licitante, emitidas em seu nome, 
datadas dos últimos 90 (noventa) dias ou que esteja dentro do 
prazo de validade expresso nas próprias. (ausente); 9.7.2. 
Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de 
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em 
data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do 
certame, se outro prazo não constar no documento, através do 
site do (trf1). (ausente); 27/07/2020 11:09:36

23/07/2020 - 16:34:44 2,58 11.175.931/0001-47 Cancelado - A proponente não atendeu o Item 8.21 do edital. 
8.21. Todos os licitantes que tiverem suas ofertas regularmente 
aceitas deverão encaminhar proposta inicial e realinhada no 
prazo máximo de 60 (sessenta) minutos via sistema; A 
proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - Os licitantes 
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, 
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos 
no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o 
preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da 
sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente 
a etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da 
proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 
9.2. fornecedores cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado 
de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua declaração, 
em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, 
trabalhista à qualificação econômico-financeira e habilitação 
técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A 
proponente não atendeu os Item 9 do edital. 9.4.5. Certidão 
Especifica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.4.6. Certidão de Inteiro 
Teor, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.5.4. ... Certidão Negativa 
de Infração Trabalhista. (ausente); 9.7.1. ... Certidão Negativa 
de Protestos da sede do licitante, emitidas em seu nome, 
datadas dos últimos 90 (noventa) dias ou que esteja dentro do 
prazo de validade expresso nas próprias. (ausente); 9.7.2. 
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Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de 
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em 
data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do 
certame, se outro prazo não constar no documento, através do 
site do (trf1). (ausente); 27/07/2020 11:26:38

23/07/2020 - 16:35:07 2,50 21.254.778/0001-05

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - 
Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do 
sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação 
exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado 
e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da 
sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente 
a etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da 
proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 
9.2. fornecedores cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado 
de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua declaração, 
em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, 
trabalhista à qualificação econômico-financeira e habilitação 
técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A 
proponente não atendeu os Item 9 do edital. 9.4.5. Certidão 
Especifica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.4.6. Certidão de Inteiro 
Teor, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.5.4. ... Certidão Negativa 
de Infração Trabalhista. (ausente); 9.7.1. ... Certidão Negativa 
de Protestos da sede do licitante, emitidas em seu nome, 
datadas dos últimos 90 (noventa) dias ou que esteja dentro do 
prazo de validade expresso nas próprias. (ausente); 9.7.2. 
Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de 
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em 
data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do 
certame, se outro prazo não constar no documento, através do 
site do (trf1). (ausente); 27/07/2020 11:09:36

23/07/2020 - 16:35:11 2,47 11.175.931/0001-47

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 8.21 do edital. 
8.21. Todos os licitantes que tiverem suas ofertas regularmente 
aceitas deverão encaminhar proposta inicial e realinhada no 
prazo máximo de 60 (sessenta) minutos via sistema; A 
proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - Os licitantes 
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, 
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos 
no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o 
preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da 
sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente 
a etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da 
proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 
9.2. fornecedores cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado 
de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua declaração, 
em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, 
trabalhista à qualificação econômico-financeira e habilitação 
técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A 
proponente não atendeu os Item 9 do edital. 9.4.5. Certidão 
Especifica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.4.6. Certidão de Inteiro 
Teor, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.5.4. ... Certidão Negativa 
de Infração Trabalhista. (ausente); 9.7.1. ... Certidão Negativa 
de Protestos da sede do licitante, emitidas em seu nome, 
datadas dos últimos 90 (noventa) dias ou que esteja dentro do 
prazo de validade expresso nas próprias. (ausente); 9.7.2. 
Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de 
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em 
data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do 
certame, se outro prazo não constar no documento, através do 
site do (trf1). (ausente); 27/07/2020 11:26:38

23/07/2020 - 16:35:28 2,41 21.254.778/0001-05

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - 
Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do 
sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação 
exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado 
e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da 
sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente 
a etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da 
proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 
9.2. fornecedores cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado 
de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua declaração, 
em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, 
trabalhista à qualificação econômico-financeira e habilitação 
técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A 
proponente não atendeu os Item 9 do edital. 9.4.5. Certidão 
Especifica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.4.6. Certidão de Inteiro 
Teor, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.5.4. ... Certidão Negativa 
de Infração Trabalhista. (ausente); 9.7.1. ... Certidão Negativa 
de Protestos da sede do licitante, emitidas em seu nome, 
datadas dos últimos 90 (noventa) dias ou que esteja dentro do 
prazo de validade expresso nas próprias. (ausente); 9.7.2. 
Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de 
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em 
data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do 
certame, se outro prazo não constar no documento, através do 
site do (trf1). (ausente); 27/07/2020 11:09:36

23/07/2020 - 16:35:31 2,38 11.175.931/0001-47 Cancelado - A proponente não atendeu o Item 8.21 do edital. 
8.21. Todos os licitantes que tiverem suas ofertas regularmente 
aceitas deverão encaminhar proposta inicial e realinhada no 
prazo máximo de 60 (sessenta) minutos via sistema; A 
proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - Os licitantes 
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, 
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos 
no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o 
preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da 
sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente 
a etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da 
proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 
9.2. fornecedores cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado 
de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua declaração, 
em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, 
trabalhista à qualificação econômico-financeira e habilitação 
técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
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18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A 
proponente não atendeu os Item 9 do edital. 9.4.5. Certidão 
Especifica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.4.6. Certidão de Inteiro 
Teor, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.5.4. ... Certidão Negativa 
de Infração Trabalhista. (ausente); 9.7.1. ... Certidão Negativa 
de Protestos da sede do licitante, emitidas em seu nome, 
datadas dos últimos 90 (noventa) dias ou que esteja dentro do 
prazo de validade expresso nas próprias. (ausente); 9.7.2. 
Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de 
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em 
data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do 
certame, se outro prazo não constar no documento, através do 
site do (trf1). (ausente); 27/07/2020 11:26:38

23/07/2020 - 16:35:48 2,30 21.254.778/0001-05

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - 
Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do 
sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação 
exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado 
e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da 
sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente 
a etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da 
proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 
9.2. fornecedores cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado 
de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua declaração, 
em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, 
trabalhista à qualificação econômico-financeira e habilitação 
técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A 
proponente não atendeu os Item 9 do edital. 9.4.5. Certidão 
Especifica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.4.6. Certidão de Inteiro 
Teor, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.5.4. ... Certidão Negativa 
de Infração Trabalhista. (ausente); 9.7.1. ... Certidão Negativa 
de Protestos da sede do licitante, emitidas em seu nome, 
datadas dos últimos 90 (noventa) dias ou que esteja dentro do 
prazo de validade expresso nas próprias. (ausente); 9.7.2. 
Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de 
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em 
data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do 
certame, se outro prazo não constar no documento, através do 
site do (trf1). (ausente); 27/07/2020 11:09:36

23/07/2020 - 16:35:51 2,26 11.175.931/0001-47

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 8.21 do edital. 
8.21. Todos os licitantes que tiverem suas ofertas regularmente 
aceitas deverão encaminhar proposta inicial e realinhada no 
prazo máximo de 60 (sessenta) minutos via sistema; A 
proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - Os licitantes 
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, 
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos 
no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o 
preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da 
sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente 
a etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da 
proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 
9.2. fornecedores cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado 
de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua declaração, 
em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, 
trabalhista à qualificação econômico-financeira e habilitação 
técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A 
proponente não atendeu os Item 9 do edital. 9.4.5. Certidão 
Especifica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.4.6. Certidão de Inteiro 
Teor, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.5.4. ... Certidão Negativa 
de Infração Trabalhista. (ausente); 9.7.1. ... Certidão Negativa 
de Protestos da sede do licitante, emitidas em seu nome, 
datadas dos últimos 90 (noventa) dias ou que esteja dentro do 
prazo de validade expresso nas próprias. (ausente); 9.7.2. 
Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de 
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em 
data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do 
certame, se outro prazo não constar no documento, através do 
site do (trf1). (ausente); 27/07/2020 11:26:38

23/07/2020 - 16:36:08 2,24 08.241.684/0001-25 Válido

23/07/2020 - 16:36:11 2,19 11.175.931/0001-47

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 8.21 do edital. 
8.21. Todos os licitantes que tiverem suas ofertas regularmente 
aceitas deverão encaminhar proposta inicial e realinhada no 
prazo máximo de 60 (sessenta) minutos via sistema; A 
proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - Os licitantes 
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, 
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos 
no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o 
preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da 
sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente 
a etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da 
proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 
9.2. fornecedores cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado 
de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua declaração, 
em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, 
trabalhista à qualificação econômico-financeira e habilitação 
técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A 
proponente não atendeu os Item 9 do edital. 9.4.5. Certidão 
Especifica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.4.6. Certidão de Inteiro 
Teor, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.5.4. ... Certidão Negativa 
de Infração Trabalhista. (ausente); 9.7.1. ... Certidão Negativa 
de Protestos da sede do licitante, emitidas em seu nome, 
datadas dos últimos 90 (noventa) dias ou que esteja dentro do 
prazo de validade expresso nas próprias. (ausente); 9.7.2. 
Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de 
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em 
data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do 
certame, se outro prazo não constar no documento, através do 
site do (trf1). (ausente); 27/07/2020 11:26:38

23/07/2020 - 16:39:13 2,17 08.241.684/0001-25 Válido
23/07/2020 - 16:39:18 2,15 11.175.931/0001-47 Cancelado - A proponente não atendeu o Item 8.21 do edital. 

8.21. Todos os licitantes que tiverem suas ofertas regularmente 
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aceitas deverão encaminhar proposta inicial e realinhada no 
prazo máximo de 60 (sessenta) minutos via sistema; A 
proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - Os licitantes 
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, 
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos 
no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o 
preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da 
sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente 
a etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da 
proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 
9.2. fornecedores cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado 
de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua declaração, 
em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, 
trabalhista à qualificação econômico-financeira e habilitação 
técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A 
proponente não atendeu os Item 9 do edital. 9.4.5. Certidão 
Especifica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.4.6. Certidão de Inteiro 
Teor, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.5.4. ... Certidão Negativa 
de Infração Trabalhista. (ausente); 9.7.1. ... Certidão Negativa 
de Protestos da sede do licitante, emitidas em seu nome, 
datadas dos últimos 90 (noventa) dias ou que esteja dentro do 
prazo de validade expresso nas próprias. (ausente); 9.7.2. 
Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de 
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em 
data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do 
certame, se outro prazo não constar no documento, através do 
site do (trf1). (ausente); 27/07/2020 11:26:38

21/07/2020 - 11:55:03 7,26 (proposta) 21.254.778/0001-05

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - 
Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do 
sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação 
exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado 
e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da 
sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente 
a etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da 
proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 
9.2. fornecedores cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado 
de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua declaração, 
em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, 
trabalhista à qualificação econômico-financeira e habilitação 
técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A 
proponente não atendeu os Item 9 do edital. 9.4.5. Certidão 
Especifica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.4.6. Certidão de Inteiro 
Teor, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.5.4. ... Certidão Negativa 
de Infração Trabalhista. (ausente); 9.7.1. ... Certidão Negativa 
de Protestos da sede do licitante, emitidas em seu nome, 
datadas dos últimos 90 (noventa) dias ou que esteja dentro do 
prazo de validade expresso nas próprias. (ausente); 9.7.2. 
Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de 
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em 
data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do 
certame, se outro prazo não constar no documento, através do 
site do (trf1). (ausente); 27/07/2020 11:09:36

22/07/2020 - 14:35:17 8,98 (proposta) 23.104.806/0001-25

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6.13 do edital 
"6.13. O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 
(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação atendendo 
Art. 48, `PAR` 3º, do Decreto nº 10.024, de 2019."

22/07/2020 - 16:47:24 10,00 (proposta) 11.175.931/0001-47

Cancelado - Proponente não atendeu o Item 8.2 do edital 8.2. 
Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, apresentar 
preço final superior ao preço máximo fixado (Acórdão no 
1455/2018 -TCU - Plenário), ou que apresentar preço 
manifestamente inexequível. 23/07/2020 21:47:33

22/07/2020 - 16:48:17 1.500,00 (proposta) 30.351.303/0001-10

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6.13 do edital 
"6.13. O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 
(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação atendendo 
Art. 48, `PAR` 3º, do Decreto nº 10.024, de 2019."

22/07/2020 - 20:46:25 80,59 (proposta) 08.241.684/0001-25 Válido
23/07/2020 - 16:26:59 7,24 08.241.684/0001-25 Válido

23/07/2020 - 16:34:36 7,21 11.175.931/0001-47

Cancelado - Proponente não atendeu o Item 8.2 do edital 8.2. 
Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, apresentar 
preço final superior ao preço máximo fixado (Acórdão no 
1455/2018 -TCU - Plenário), ou que apresentar preço 
manifestamente inexequível. 23/07/2020 21:47:33

23/07/2020 - 16:34:41 7,14 21.254.778/0001-05 Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - 
Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do 
sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação 
exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado 
e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da 
sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente 
a etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da 
proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 
9.2. fornecedores cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado 
de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua declaração, 
em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, 
trabalhista à qualificação econômico-financeira e habilitação 
técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A 
proponente não atendeu os Item 9 do edital. 9.4.5. Certidão 
Especifica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.4.6. Certidão de Inteiro 
Teor, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.5.4. ... Certidão Negativa 
de Infração Trabalhista. (ausente); 9.7.1. ... Certidão Negativa 
de Protestos da sede do licitante, emitidas em seu nome, 
datadas dos últimos 90 (noventa) dias ou que esteja dentro do 
prazo de validade expresso nas próprias. (ausente); 9.7.2. 
Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de 
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em 
data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do 
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certame, se outro prazo não constar no documento, através do 
site do (trf1). (ausente); 27/07/2020 11:09:36

23/07/2020 - 16:34:45 7,09 11.175.931/0001-47

Cancelado - Proponente não atendeu o Item 8.2 do edital 8.2. 
Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, apresentar 
preço final superior ao preço máximo fixado (Acórdão no 
1455/2018 -TCU - Plenário), ou que apresentar preço 
manifestamente inexequível. 23/07/2020 21:47:33

23/07/2020 - 16:35:07 7,00 21.254.778/0001-05

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - 
Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do 
sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação 
exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado 
e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da 
sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente 
a etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da 
proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 
9.2. fornecedores cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado 
de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua declaração, 
em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, 
trabalhista à qualificação econômico-financeira e habilitação 
técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A 
proponente não atendeu os Item 9 do edital. 9.4.5. Certidão 
Especifica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.4.6. Certidão de Inteiro 
Teor, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.5.4. ... Certidão Negativa 
de Infração Trabalhista. (ausente); 9.7.1. ... Certidão Negativa 
de Protestos da sede do licitante, emitidas em seu nome, 
datadas dos últimos 90 (noventa) dias ou que esteja dentro do 
prazo de validade expresso nas próprias. (ausente); 9.7.2. 
Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de 
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em 
data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do 
certame, se outro prazo não constar no documento, através do 
site do (trf1). (ausente); 27/07/2020 11:09:36

23/07/2020 - 16:35:11 6,95 11.175.931/0001-47

Cancelado - Proponente não atendeu o Item 8.2 do edital 8.2. 
Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, apresentar 
preço final superior ao preço máximo fixado (Acórdão no 
1455/2018 -TCU - Plenário), ou que apresentar preço 
manifestamente inexequível. 23/07/2020 21:47:33

23/07/2020 - 16:35:29 6,91 21.254.778/0001-05

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - 
Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do 
sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação 
exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado 
e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da 
sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente 
a etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da 
proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 
9.2. fornecedores cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado 
de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua declaração, 
em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, 
trabalhista à qualificação econômico-financeira e habilitação 
técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A 
proponente não atendeu os Item 9 do edital. 9.4.5. Certidão 
Especifica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.4.6. Certidão de Inteiro 
Teor, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.5.4. ... Certidão Negativa 
de Infração Trabalhista. (ausente); 9.7.1. ... Certidão Negativa 
de Protestos da sede do licitante, emitidas em seu nome, 
datadas dos últimos 90 (noventa) dias ou que esteja dentro do 
prazo de validade expresso nas próprias. (ausente); 9.7.2. 
Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de 
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em 
data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do 
certame, se outro prazo não constar no documento, através do 
site do (trf1). (ausente); 27/07/2020 11:09:36

23/07/2020 - 16:35:51 6,87 11.175.931/0001-47

Cancelado - Proponente não atendeu o Item 8.2 do edital 8.2. 
Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, apresentar 
preço final superior ao preço máximo fixado (Acórdão no 
1455/2018 -TCU - Plenário), ou que apresentar preço 
manifestamente inexequível. 23/07/2020 21:47:33

23/07/2020 - 16:35:55 6,79 21.254.778/0001-05

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - 
Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do 
sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação 
exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado 
e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da 
sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente 
a etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da 
proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 
9.2. fornecedores cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado 
de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua declaração, 
em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, 
trabalhista à qualificação econômico-financeira e habilitação 
técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A 
proponente não atendeu os Item 9 do edital. 9.4.5. Certidão 
Especifica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.4.6. Certidão de Inteiro 
Teor, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.5.4. ... Certidão Negativa 
de Infração Trabalhista. (ausente); 9.7.1. ... Certidão Negativa 
de Protestos da sede do licitante, emitidas em seu nome, 
datadas dos últimos 90 (noventa) dias ou que esteja dentro do 
prazo de validade expresso nas próprias. (ausente); 9.7.2. 
Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de 
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em 
data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do 
certame, se outro prazo não constar no documento, através do 
site do (trf1). (ausente); 27/07/2020 11:09:36

23/07/2020 - 16:36:22 6,50 08.241.684/0001-25 Válido

23/07/2020 - 16:36:27 6,47 11.175.931/0001-47

Cancelado - Proponente não atendeu o Item 8.2 do edital 8.2. 
Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, apresentar 
preço final superior ao preço máximo fixado (Acórdão no 
1455/2018 -TCU - Plenário), ou que apresentar preço 
manifestamente inexequível. 23/07/2020 21:47:33

23/07/2020 - 16:36:32 6,40 21.254.778/0001-05 Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - 
Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do 
sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação 
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exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado 
e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da 
sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente 
a etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da 
proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 
9.2. fornecedores cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado 
de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua declaração, 
em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, 
trabalhista à qualificação econômico-financeira e habilitação 
técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A 
proponente não atendeu os Item 9 do edital. 9.4.5. Certidão 
Especifica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.4.6. Certidão de Inteiro 
Teor, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.5.4. ... Certidão Negativa 
de Infração Trabalhista. (ausente); 9.7.1. ... Certidão Negativa 
de Protestos da sede do licitante, emitidas em seu nome, 
datadas dos últimos 90 (noventa) dias ou que esteja dentro do 
prazo de validade expresso nas próprias. (ausente); 9.7.2. 
Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de 
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em 
data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do 
certame, se outro prazo não constar no documento, através do 
site do (trf1). (ausente); 27/07/2020 11:09:36

23/07/2020 - 16:36:36 6,37 11.175.931/0001-47

Cancelado - Proponente não atendeu o Item 8.2 do edital 8.2. 
Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, apresentar 
preço final superior ao preço máximo fixado (Acórdão no 
1455/2018 -TCU - Plenário), ou que apresentar preço 
manifestamente inexequível. 23/07/2020 21:47:33

23/07/2020 - 16:36:56 6,29 21.254.778/0001-05

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - 
Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do 
sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação 
exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado 
e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da 
sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente 
a etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da 
proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 
9.2. fornecedores cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado 
de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua declaração, 
em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, 
trabalhista à qualificação econômico-financeira e habilitação 
técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A 
proponente não atendeu os Item 9 do edital. 9.4.5. Certidão 
Especifica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.4.6. Certidão de Inteiro 
Teor, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.5.4. ... Certidão Negativa 
de Infração Trabalhista. (ausente); 9.7.1. ... Certidão Negativa 
de Protestos da sede do licitante, emitidas em seu nome, 
datadas dos últimos 90 (noventa) dias ou que esteja dentro do 
prazo de validade expresso nas próprias. (ausente); 9.7.2. 
Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de 
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em 
data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do 
certame, se outro prazo não constar no documento, através do 
site do (trf1). (ausente); 27/07/2020 11:09:36

23/07/2020 - 16:37:00 6,24 11.175.931/0001-47

Cancelado - Proponente não atendeu o Item 8.2 do edital 8.2. 
Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, apresentar 
preço final superior ao preço máximo fixado (Acórdão no 
1455/2018 -TCU - Plenário), ou que apresentar preço 
manifestamente inexequível. 23/07/2020 21:47:33

23/07/2020 - 16:37:20 6,17 21.254.778/0001-05

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - 
Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do 
sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação 
exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado 
e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da 
sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente 
a etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da 
proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 
9.2. fornecedores cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado 
de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua declaração, 
em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, 
trabalhista à qualificação econômico-financeira e habilitação 
técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A 
proponente não atendeu os Item 9 do edital. 9.4.5. Certidão 
Especifica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.4.6. Certidão de Inteiro 
Teor, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.5.4. ... Certidão Negativa 
de Infração Trabalhista. (ausente); 9.7.1. ... Certidão Negativa 
de Protestos da sede do licitante, emitidas em seu nome, 
datadas dos últimos 90 (noventa) dias ou que esteja dentro do 
prazo de validade expresso nas próprias. (ausente); 9.7.2. 
Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de 
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em 
data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do 
certame, se outro prazo não constar no documento, através do 
site do (trf1). (ausente); 27/07/2020 11:09:36

23/07/2020 - 16:37:23 6,13 11.175.931/0001-47

Cancelado - Proponente não atendeu o Item 8.2 do edital 8.2. 
Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, apresentar 
preço final superior ao preço máximo fixado (Acórdão no 
1455/2018 -TCU - Plenário), ou que apresentar preço 
manifestamente inexequível. 23/07/2020 21:47:33

23/07/2020 - 16:40:11 5,90 (lance oculto) 11.175.931/0001-47

Cancelado - Proponente não atendeu o Item 8.2 do edital 8.2. 
Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, apresentar 
preço final superior ao preço máximo fixado (Acórdão no 
1455/2018 -TCU - Plenário), ou que apresentar preço 
manifestamente inexequível. 23/07/2020 21:47:33

23/07/2020 - 21:50:53 5,65 21.254.778/0001-05 Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - 
Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do 
sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação 
exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado 
e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da 
sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente 
a etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da 
proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 
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9.2. fornecedores cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado 
de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua declaração, 
em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, 
trabalhista à qualificação econômico-financeira e habilitação 
técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A 
proponente não atendeu os Item 9 do edital. 9.4.5. Certidão 
Especifica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.4.6. Certidão de Inteiro 
Teor, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.5.4. ... Certidão Negativa 
de Infração Trabalhista. (ausente); 9.7.1. ... Certidão Negativa 
de Protestos da sede do licitante, emitidas em seu nome, 
datadas dos últimos 90 (noventa) dias ou que esteja dentro do 
prazo de validade expresso nas próprias. (ausente); 9.7.2. 
Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de 
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em 
data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do 
certame, se outro prazo não constar no documento, através do 
site do (trf1). (ausente); 27/07/2020 11:09:36

27/07/2020 - 12:08:15 5,65 08.241.684/0001-25 Válido

21/07/2020 - 11:55:03 1,68 (proposta) 21.254.778/0001-05

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - 
Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do 
sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação 
exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado 
e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da 
sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente 
a etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da 
proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 
9.2. fornecedores cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado 
de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua declaração, 
em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, 
trabalhista à qualificação econômico-financeira e habilitação 
técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A 
proponente não atendeu os Item 9 do edital. 9.4.5. Certidão 
Especifica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.4.6. Certidão de Inteiro 
Teor, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.5.4. ... Certidão Negativa 
de Infração Trabalhista. (ausente); 9.7.1. ... Certidão Negativa 
de Protestos da sede do licitante, emitidas em seu nome, 
datadas dos últimos 90 (noventa) dias ou que esteja dentro do 
prazo de validade expresso nas próprias. (ausente); 9.7.2. 
Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de 
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em 
data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do 
certame, se outro prazo não constar no documento, através do 
site do (trf1). (ausente); 27/07/2020 11:09:36

22/07/2020 - 14:36:55 1,90 (proposta) 23.104.806/0001-25

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6.13 do edital 
"6.13. O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 
(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação atendendo 
Art. 48, `PAR` 3º, do Decreto nº 10.024, de 2019."

22/07/2020 - 16:47:50 5,00 (proposta) 11.175.931/0001-47

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 8.21 do edital. 
8.21. Todos os licitantes que tiverem suas ofertas regularmente 
aceitas deverão encaminhar proposta inicial e realinhada no 
prazo máximo de 60 (sessenta) minutos via sistema; A 
proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - Os licitantes 
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, 
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos 
no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o 
preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da 
sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente 
a etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da 
proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 
9.2. fornecedores cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado 
de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua declaração, 
em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, 
trabalhista à qualificação econômico-financeira e habilitação 
técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A 
proponente não atendeu os Item 9 do edital. 9.4.5. Certidão 
Especifica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.4.6. Certidão de Inteiro 
Teor, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.5.4. ... Certidão Negativa 
de Infração Trabalhista. (ausente); 9.7.1. ... Certidão Negativa 
de Protestos da sede do licitante, emitidas em seu nome, 
datadas dos últimos 90 (noventa) dias ou que esteja dentro do 
prazo de validade expresso nas próprias. (ausente); 9.7.2. 
Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de 
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em 
data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do 
certame, se outro prazo não constar no documento, através do 
site do (trf1). (ausente); 27/07/2020 11:26:38

22/07/2020 - 16:48:57 2.000,00 (proposta) 30.351.303/0001-10

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6.13 do edital 
"6.13. O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 
(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação atendendo 
Art. 48, `PAR` 3º, do Decreto nº 10.024, de 2019."

22/07/2020 - 20:46:59 124,10 (proposta) 08.241.684/0001-25 Válido
23/07/2020 - 16:27:07 1,66 08.241.684/0001-25 Válido
23/07/2020 - 16:34:36 1,61 11.175.931/0001-47 Cancelado - A proponente não atendeu o Item 8.21 do edital. 

8.21. Todos os licitantes que tiverem suas ofertas regularmente 
aceitas deverão encaminhar proposta inicial e realinhada no 
prazo máximo de 60 (sessenta) minutos via sistema; A 
proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - Os licitantes 
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, 
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos 
no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o 
preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da 
sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente 
a etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da 
proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 
9.2. fornecedores cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado 
de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua declaração, 
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em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, 
trabalhista à qualificação econômico-financeira e habilitação 
técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A 
proponente não atendeu os Item 9 do edital. 9.4.5. Certidão 
Especifica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.4.6. Certidão de Inteiro 
Teor, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.5.4. ... Certidão Negativa 
de Infração Trabalhista. (ausente); 9.7.1. ... Certidão Negativa 
de Protestos da sede do licitante, emitidas em seu nome, 
datadas dos últimos 90 (noventa) dias ou que esteja dentro do 
prazo de validade expresso nas próprias. (ausente); 9.7.2. 
Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de 
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em 
data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do 
certame, se outro prazo não constar no documento, através do 
site do (trf1). (ausente); 27/07/2020 11:26:38

23/07/2020 - 16:34:41 1,57 21.254.778/0001-05

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - 
Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do 
sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação 
exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado 
e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da 
sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente 
a etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da 
proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 
9.2. fornecedores cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado 
de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua declaração, 
em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, 
trabalhista à qualificação econômico-financeira e habilitação 
técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A 
proponente não atendeu os Item 9 do edital. 9.4.5. Certidão 
Especifica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.4.6. Certidão de Inteiro 
Teor, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.5.4. ... Certidão Negativa 
de Infração Trabalhista. (ausente); 9.7.1. ... Certidão Negativa 
de Protestos da sede do licitante, emitidas em seu nome, 
datadas dos últimos 90 (noventa) dias ou que esteja dentro do 
prazo de validade expresso nas próprias. (ausente); 9.7.2. 
Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de 
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em 
data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do 
certame, se outro prazo não constar no documento, através do 
site do (trf1). (ausente); 27/07/2020 11:09:36

23/07/2020 - 16:34:45 1,52 11.175.931/0001-47

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 8.21 do edital. 
8.21. Todos os licitantes que tiverem suas ofertas regularmente 
aceitas deverão encaminhar proposta inicial e realinhada no 
prazo máximo de 60 (sessenta) minutos via sistema; A 
proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - Os licitantes 
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, 
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos 
no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o 
preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da 
sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente 
a etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da 
proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 
9.2. fornecedores cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado 
de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua declaração, 
em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, 
trabalhista à qualificação econômico-financeira e habilitação 
técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A 
proponente não atendeu os Item 9 do edital. 9.4.5. Certidão 
Especifica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.4.6. Certidão de Inteiro 
Teor, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.5.4. ... Certidão Negativa 
de Infração Trabalhista. (ausente); 9.7.1. ... Certidão Negativa 
de Protestos da sede do licitante, emitidas em seu nome, 
datadas dos últimos 90 (noventa) dias ou que esteja dentro do 
prazo de validade expresso nas próprias. (ausente); 9.7.2. 
Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de 
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em 
data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do 
certame, se outro prazo não constar no documento, através do 
site do (trf1). (ausente); 27/07/2020 11:26:38

23/07/2020 - 16:35:07 1,49 21.254.778/0001-05

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - 
Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do 
sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação 
exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado 
e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da 
sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente 
a etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da 
proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 
9.2. fornecedores cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado 
de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua declaração, 
em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, 
trabalhista à qualificação econômico-financeira e habilitação 
técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A 
proponente não atendeu os Item 9 do edital. 9.4.5. Certidão 
Especifica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.4.6. Certidão de Inteiro 
Teor, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.5.4. ... Certidão Negativa 
de Infração Trabalhista. (ausente); 9.7.1. ... Certidão Negativa 
de Protestos da sede do licitante, emitidas em seu nome, 
datadas dos últimos 90 (noventa) dias ou que esteja dentro do 
prazo de validade expresso nas próprias. (ausente); 9.7.2. 
Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de 
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em 
data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do 
certame, se outro prazo não constar no documento, através do 
site do (trf1). (ausente); 27/07/2020 11:09:36

23/07/2020 - 16:35:11 1,44 11.175.931/0001-47 Cancelado - A proponente não atendeu o Item 8.21 do edital. 
8.21. Todos os licitantes que tiverem suas ofertas regularmente 
aceitas deverão encaminhar proposta inicial e realinhada no 
prazo máximo de 60 (sessenta) minutos via sistema; A 
proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - Os licitantes 
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encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, 
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos 
no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o 
preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da 
sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente 
a etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da 
proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 
9.2. fornecedores cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado 
de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua declaração, 
em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, 
trabalhista à qualificação econômico-financeira e habilitação 
técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A 
proponente não atendeu os Item 9 do edital. 9.4.5. Certidão 
Especifica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.4.6. Certidão de Inteiro 
Teor, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.5.4. ... Certidão Negativa 
de Infração Trabalhista. (ausente); 9.7.1. ... Certidão Negativa 
de Protestos da sede do licitante, emitidas em seu nome, 
datadas dos últimos 90 (noventa) dias ou que esteja dentro do 
prazo de validade expresso nas próprias. (ausente); 9.7.2. 
Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de 
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em 
data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do 
certame, se outro prazo não constar no documento, através do 
site do (trf1). (ausente); 27/07/2020 11:26:38

23/07/2020 - 16:35:29 1,43 21.254.778/0001-05

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - 
Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do 
sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação 
exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado 
e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da 
sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente 
a etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da 
proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 
9.2. fornecedores cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado 
de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua declaração, 
em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, 
trabalhista à qualificação econômico-financeira e habilitação 
técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A 
proponente não atendeu os Item 9 do edital. 9.4.5. Certidão 
Especifica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.4.6. Certidão de Inteiro 
Teor, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.5.4. ... Certidão Negativa 
de Infração Trabalhista. (ausente); 9.7.1. ... Certidão Negativa 
de Protestos da sede do licitante, emitidas em seu nome, 
datadas dos últimos 90 (noventa) dias ou que esteja dentro do 
prazo de validade expresso nas próprias. (ausente); 9.7.2. 
Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de 
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em 
data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do 
certame, se outro prazo não constar no documento, através do 
site do (trf1). (ausente); 27/07/2020 11:09:36

23/07/2020 - 16:35:33 1,41 11.175.931/0001-47

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 8.21 do edital. 
8.21. Todos os licitantes que tiverem suas ofertas regularmente 
aceitas deverão encaminhar proposta inicial e realinhada no 
prazo máximo de 60 (sessenta) minutos via sistema; A 
proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - Os licitantes 
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, 
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos 
no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o 
preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da 
sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente 
a etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da 
proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 
9.2. fornecedores cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado 
de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua declaração, 
em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, 
trabalhista à qualificação econômico-financeira e habilitação 
técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A 
proponente não atendeu os Item 9 do edital. 9.4.5. Certidão 
Especifica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.4.6. Certidão de Inteiro 
Teor, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.5.4. ... Certidão Negativa 
de Infração Trabalhista. (ausente); 9.7.1. ... Certidão Negativa 
de Protestos da sede do licitante, emitidas em seu nome, 
datadas dos últimos 90 (noventa) dias ou que esteja dentro do 
prazo de validade expresso nas próprias. (ausente); 9.7.2. 
Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de 
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em 
data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do 
certame, se outro prazo não constar no documento, através do 
site do (trf1). (ausente); 27/07/2020 11:26:38

23/07/2020 - 16:45:37 1,21 (lance oculto) 11.175.931/0001-47 Cancelado - A proponente não atendeu o Item 8.21 do edital. 
8.21. Todos os licitantes que tiverem suas ofertas regularmente 
aceitas deverão encaminhar proposta inicial e realinhada no 
prazo máximo de 60 (sessenta) minutos via sistema; A 
proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - Os licitantes 
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, 
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos 
no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o 
preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da 
sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente 
a etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da 
proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 
9.2. fornecedores cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado 
de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua declaração, 
em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, 
trabalhista à qualificação econômico-financeira e habilitação 
técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A 
proponente não atendeu os Item 9 do edital. 9.4.5. Certidão 
Especifica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.4.6. Certidão de Inteiro 
Teor, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.5.4. ... Certidão Negativa 
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de Infração Trabalhista. (ausente); 9.7.1. ... Certidão Negativa 
de Protestos da sede do licitante, emitidas em seu nome, 
datadas dos últimos 90 (noventa) dias ou que esteja dentro do 
prazo de validade expresso nas próprias. (ausente); 9.7.2. 
Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de 
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em 
data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do 
certame, se outro prazo não constar no documento, através do 
site do (trf1). (ausente); 27/07/2020 11:26:38

21/07/2020 - 11:55:03 1,14 (proposta) 21.254.778/0001-05

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - 
Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do 
sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação 
exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado 
e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da 
sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente 
a etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da 
proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 
9.2. fornecedores cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado 
de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua declaração, 
em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, 
trabalhista à qualificação econômico-financeira e habilitação 
técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A 
proponente não atendeu os Item 9 do edital. 9.4.5. Certidão 
Especifica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.4.6. Certidão de Inteiro 
Teor, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.5.4. ... Certidão Negativa 
de Infração Trabalhista. (ausente); 9.7.1. ... Certidão Negativa 
de Protestos da sede do licitante, emitidas em seu nome, 
datadas dos últimos 90 (noventa) dias ou que esteja dentro do 
prazo de validade expresso nas próprias. (ausente); 9.7.2. 
Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de 
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em 
data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do 
certame, se outro prazo não constar no documento, através do 
site do (trf1). (ausente); 27/07/2020 11:09:36

22/07/2020 - 14:38:38 1,40 (proposta) 23.104.806/0001-25

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6.13 do edital 
"6.13. O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 
(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação atendendo 
Art. 48, `PAR` 3º, do Decreto nº 10.024, de 2019."

22/07/2020 - 16:50:07 5,00 (proposta) 11.175.931/0001-47

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 8.21 do edital. 
8.21. Todos os licitantes que tiverem suas ofertas regularmente 
aceitas deverão encaminhar proposta inicial e realinhada no 
prazo máximo de 60 (sessenta) minutos via sistema; A 
proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - Os licitantes 
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, 
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos 
no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o 
preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da 
sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente 
a etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da 
proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 
9.2. fornecedores cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado 
de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua declaração, 
em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, 
trabalhista à qualificação econômico-financeira e habilitação 
técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A 
proponente não atendeu os Item 9 do edital. 9.4.5. Certidão 
Especifica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.4.6. Certidão de Inteiro 
Teor, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.5.4. ... Certidão Negativa 
de Infração Trabalhista. (ausente); 9.7.1. ... Certidão Negativa 
de Protestos da sede do licitante, emitidas em seu nome, 
datadas dos últimos 90 (noventa) dias ou que esteja dentro do 
prazo de validade expresso nas próprias. (ausente); 9.7.2. 
Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de 
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em 
data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do 
certame, se outro prazo não constar no documento, através do 
site do (trf1). (ausente); 27/07/2020 11:26:38

22/07/2020 - 16:50:17 200,00 (proposta) 30.351.303/0001-10

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6.13 do edital 
"6.13. O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 
(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação atendendo 
Art. 48, `PAR` 3º, do Decreto nº 10.024, de 2019."

22/07/2020 - 20:47:42 59,96 (proposta) 08.241.684/0001-25 Válido
23/07/2020 - 16:36:09 1,11 11.175.931/0001-47 Cancelado - A proponente não atendeu o Item 8.21 do edital. 

8.21. Todos os licitantes que tiverem suas ofertas regularmente 
aceitas deverão encaminhar proposta inicial e realinhada no 
prazo máximo de 60 (sessenta) minutos via sistema; A 
proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - Os licitantes 
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, 
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos 
no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o 
preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da 
sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente 
a etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da 
proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 
9.2. fornecedores cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado 
de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua declaração, 
em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, 
trabalhista à qualificação econômico-financeira e habilitação 
técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A 
proponente não atendeu os Item 9 do edital. 9.4.5. Certidão 
Especifica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.4.6. Certidão de Inteiro 
Teor, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.5.4. ... Certidão Negativa 
de Infração Trabalhista. (ausente); 9.7.1. ... Certidão Negativa 
de Protestos da sede do licitante, emitidas em seu nome, 
datadas dos últimos 90 (noventa) dias ou que esteja dentro do 
prazo de validade expresso nas próprias. (ausente); 9.7.2. 
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Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de 
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em 
data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do 
certame, se outro prazo não constar no documento, através do 
site do (trf1). (ausente); 27/07/2020 11:26:38

23/07/2020 - 16:36:16 1,01 21.254.778/0001-05

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - 
Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do 
sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação 
exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado 
e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da 
sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente 
a etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da 
proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 
9.2. fornecedores cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado 
de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua declaração, 
em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, 
trabalhista à qualificação econômico-financeira e habilitação 
técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A 
proponente não atendeu os Item 9 do edital. 9.4.5. Certidão 
Especifica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.4.6. Certidão de Inteiro 
Teor, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.5.4. ... Certidão Negativa 
de Infração Trabalhista. (ausente); 9.7.1. ... Certidão Negativa 
de Protestos da sede do licitante, emitidas em seu nome, 
datadas dos últimos 90 (noventa) dias ou que esteja dentro do 
prazo de validade expresso nas próprias. (ausente); 9.7.2. 
Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de 
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em 
data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do 
certame, se outro prazo não constar no documento, através do 
site do (trf1). (ausente); 27/07/2020 11:09:36

23/07/2020 - 16:36:27 0,99 11.175.931/0001-47

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 8.21 do edital. 
8.21. Todos os licitantes que tiverem suas ofertas regularmente 
aceitas deverão encaminhar proposta inicial e realinhada no 
prazo máximo de 60 (sessenta) minutos via sistema; A 
proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - Os licitantes 
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, 
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos 
no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o 
preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da 
sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente 
a etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da 
proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 
9.2. fornecedores cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado 
de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua declaração, 
em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, 
trabalhista à qualificação econômico-financeira e habilitação 
técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A 
proponente não atendeu os Item 9 do edital. 9.4.5. Certidão 
Especifica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.4.6. Certidão de Inteiro 
Teor, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.5.4. ... Certidão Negativa 
de Infração Trabalhista. (ausente); 9.7.1. ... Certidão Negativa 
de Protestos da sede do licitante, emitidas em seu nome, 
datadas dos últimos 90 (noventa) dias ou que esteja dentro do 
prazo de validade expresso nas próprias. (ausente); 9.7.2. 
Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de 
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em 
data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do 
certame, se outro prazo não constar no documento, através do 
site do (trf1). (ausente); 27/07/2020 11:26:38

23/07/2020 - 16:36:38 0,97 21.254.778/0001-05

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - 
Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do 
sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação 
exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado 
e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da 
sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente 
a etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da 
proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 
9.2. fornecedores cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado 
de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua declaração, 
em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, 
trabalhista à qualificação econômico-financeira e habilitação 
técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A 
proponente não atendeu os Item 9 do edital. 9.4.5. Certidão 
Especifica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.4.6. Certidão de Inteiro 
Teor, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.5.4. ... Certidão Negativa 
de Infração Trabalhista. (ausente); 9.7.1. ... Certidão Negativa 
de Protestos da sede do licitante, emitidas em seu nome, 
datadas dos últimos 90 (noventa) dias ou que esteja dentro do 
prazo de validade expresso nas próprias. (ausente); 9.7.2. 
Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de 
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em 
data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do 
certame, se outro prazo não constar no documento, através do 
site do (trf1). (ausente); 27/07/2020 11:09:36

23/07/2020 - 16:36:41 0,95 11.175.931/0001-47 Cancelado - A proponente não atendeu o Item 8.21 do edital. 
8.21. Todos os licitantes que tiverem suas ofertas regularmente 
aceitas deverão encaminhar proposta inicial e realinhada no 
prazo máximo de 60 (sessenta) minutos via sistema; A 
proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - Os licitantes 
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, 
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos 
no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o 
preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da 
sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente 
a etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da 
proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 
9.2. fornecedores cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado 
de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua declaração, 
em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, 
trabalhista à qualificação econômico-financeira e habilitação 
técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
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0032 - Caixa de embutir 4x2 PVC
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0033 - Caixa para medição bifásica (padrão CELPA)
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18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A 
proponente não atendeu os Item 9 do edital. 9.4.5. Certidão 
Especifica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.4.6. Certidão de Inteiro 
Teor, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.5.4. ... Certidão Negativa 
de Infração Trabalhista. (ausente); 9.7.1. ... Certidão Negativa 
de Protestos da sede do licitante, emitidas em seu nome, 
datadas dos últimos 90 (noventa) dias ou que esteja dentro do 
prazo de validade expresso nas próprias. (ausente); 9.7.2. 
Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de 
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em 
data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do 
certame, se outro prazo não constar no documento, através do 
site do (trf1). (ausente); 27/07/2020 11:26:38

23/07/2020 - 16:47:03 0,69 (lance oculto) 11.175.931/0001-47

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 8.21 do edital. 
8.21. Todos os licitantes que tiverem suas ofertas regularmente 
aceitas deverão encaminhar proposta inicial e realinhada no 
prazo máximo de 60 (sessenta) minutos via sistema; A 
proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - Os licitantes 
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, 
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos 
no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o 
preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da 
sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente 
a etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da 
proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 
9.2. fornecedores cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado 
de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua declaração, 
em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, 
trabalhista à qualificação econômico-financeira e habilitação 
técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A 
proponente não atendeu os Item 9 do edital. 9.4.5. Certidão 
Especifica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.4.6. Certidão de Inteiro 
Teor, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.5.4. ... Certidão Negativa 
de Infração Trabalhista. (ausente); 9.7.1. ... Certidão Negativa 
de Protestos da sede do licitante, emitidas em seu nome, 
datadas dos últimos 90 (noventa) dias ou que esteja dentro do 
prazo de validade expresso nas próprias. (ausente); 9.7.2. 
Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de 
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em 
data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do 
certame, se outro prazo não constar no documento, através do 
site do (trf1). (ausente); 27/07/2020 11:26:38

27/07/2020 - 12:15:42 1,87 08.241.684/0001-25 Válido

21/07/2020 - 11:55:02 0,55 (proposta) 21.254.778/0001-05

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - 
Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do 
sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação 
exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado 
e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da 
sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente 
a etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da 
proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 
9.2. fornecedores cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado 
de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua declaração, 
em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, 
trabalhista à qualificação econômico-financeira e habilitação 
técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A 
proponente não atendeu os Item 9 do edital. 9.4.5. Certidão 
Especifica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.4.6. Certidão de Inteiro 
Teor, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.5.4. ... Certidão Negativa 
de Infração Trabalhista. (ausente); 9.7.1. ... Certidão Negativa 
de Protestos da sede do licitante, emitidas em seu nome, 
datadas dos últimos 90 (noventa) dias ou que esteja dentro do 
prazo de validade expresso nas próprias. (ausente); 9.7.2. 
Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de 
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em 
data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do 
certame, se outro prazo não constar no documento, através do 
site do (trf1). (ausente); 27/07/2020 11:09:36

22/07/2020 - 14:39:18 1,25 (proposta) 23.104.806/0001-25

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6.13 do edital 
"6.13. O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 
(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação atendendo 
Art. 48, `PAR` 3º, do Decreto nº 10.024, de 2019."

22/07/2020 - 16:50:48 100,00 (proposta) 30.351.303/0001-10

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6.13 do edital 
"6.13. O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 
(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação atendendo 
Art. 48, `PAR` 3º, do Decreto nº 10.024, de 2019."

22/07/2020 - 20:48:16 152,80 (proposta) 08.241.684/0001-25 Válido
27/07/2020 - 12:18:04 1,55 08.241.684/0001-25 Válido

21/07/2020 - 11:55:02 168,00 (proposta) 21.254.778/0001-05

Cancelado - Proponente não atendeu o Item 8.2 do edital; "8.2. 
Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, apresentar 
preço final superior ao preço máximo fixado (Acórdão no 
1455/2018 -TCU - Plenário), ou que apresentar preço 
manifestamente inexequível." 23/07/2020 21:50:20

22/07/2020 - 14:40:48 135,00 (proposta) 23.104.806/0001-25

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6.13 do edital 
"6.13. O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 
(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação atendendo 
Art. 48, `PAR` 3º, do Decreto nº 10.024, de 2019."

22/07/2020 - 20:48:51 168,27 (proposta) 08.241.684/0001-25 Válido
23/07/2020 - 16:29:47 167,98 08.241.684/0001-25 Válido
23/07/2020 - 16:36:11 167,88 21.254.778/0001-05 Cancelado - Proponente não atendeu o Item 8.2 do edital; "8.2. 

Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, apresentar 
preço final superior ao preço máximo fixado (Acórdão no 
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0034 - Caixa para medição trifásica (padrão CELPA)

Data Valor CNPJ Situação

0035 - Extensão elétrica com tomada tripla colorida

Data Valor CNPJ Situação

1455/2018 -TCU - Plenário), ou que apresentar preço 
manifestamente inexequível." 23/07/2020 21:50:20

23/07/2020 - 16:36:46 167,00 08.241.684/0001-25 Válido

23/07/2020 - 16:36:50 166,94 21.254.778/0001-05

Cancelado - Proponente não atendeu o Item 8.2 do edital; "8.2. 
Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, apresentar 
preço final superior ao preço máximo fixado (Acórdão no 
1455/2018 -TCU - Plenário), ou que apresentar preço 
manifestamente inexequível." 23/07/2020 21:50:20

23/07/2020 - 21:51:49 96,45 08.241.684/0001-25 Válido

21/07/2020 - 11:55:01 168,00 (proposta) 21.254.778/0001-05

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - 
Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do 
sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação 
exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado 
e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da 
sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente 
a etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da 
proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 
9.2. fornecedores cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado 
de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua declaração, 
em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, 
trabalhista à qualificação econômico-financeira e habilitação 
técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A 
proponente não atendeu os Item 9 do edital. 9.4.5. Certidão 
Especifica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.4.6. Certidão de Inteiro 
Teor, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.5.4. ... Certidão Negativa 
de Infração Trabalhista. (ausente); 9.7.1. ... Certidão Negativa 
de Protestos da sede do licitante, emitidas em seu nome, 
datadas dos últimos 90 (noventa) dias ou que esteja dentro do 
prazo de validade expresso nas próprias. (ausente); 9.7.2. 
Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de 
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em 
data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do 
certame, se outro prazo não constar no documento, através do 
site do (trf1). (ausente); 27/07/2020 11:09:36

22/07/2020 - 14:41:35 135,00 (proposta) 23.104.806/0001-25

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6.13 do edital 
"6.13. O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 
(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação atendendo 
Art. 48, `PAR` 3º, do Decreto nº 10.024, de 2019."

22/07/2020 - 20:53:48 61,05 (proposta) 08.241.684/0001-25 Válido

21/07/2020 - 11:55:01 21,10 (proposta) 21.254.778/0001-05

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - 
Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do 
sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação 
exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado 
e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da 
sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente 
a etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da 
proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 
9.2. fornecedores cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado 
de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua declaração, 
em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, 
trabalhista à qualificação econômico-financeira e habilitação 
técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A 
proponente não atendeu os Item 9 do edital. 9.4.5. Certidão 
Especifica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.4.6. Certidão de Inteiro 
Teor, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.5.4. ... Certidão Negativa 
de Infração Trabalhista. (ausente); 9.7.1. ... Certidão Negativa 
de Protestos da sede do licitante, emitidas em seu nome, 
datadas dos últimos 90 (noventa) dias ou que esteja dentro do 
prazo de validade expresso nas próprias. (ausente); 9.7.2. 
Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de 
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em 
data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do 
certame, se outro prazo não constar no documento, através do 
site do (trf1). (ausente); 27/07/2020 11:09:36

22/07/2020 - 02:01:38 49,00 (proposta) 03.555.456/0001-06

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - 
Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do 
sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação 
exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado 
e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da 
sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente 
a etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da 
proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 
9.2. fornecedores cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado 
de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua declaração, 
em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, 
trabalhista à qualificação econômico-financeira e habilitação 
técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A 
proponente não atendeu os Item 9 do edital. 9.4.5. Certidão 
Especifica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.5.4. ... Certidão Negativa 
de Infração Trabalhista. (ausente); 9.7.1. Certidão Negativa de 
Falência e Concordata, expedidos pelo distribuidor da sede da 
Licitante em data não superior a 90 (noventa) dias da data da 
abertura do certame, se outro prazo não constar no documento, 
Certidão Negativa de Protestos da sede do licitante, emitidas 
em seu nome, datadas dos últimos 90 (noventa) dias ou que 
esteja dentro do prazo de validade expresso nas próprias. 
(ausente); 27/07/2020 15:53:12

22/07/2020 - 14:45:14 50,00 (proposta) 23.104.806/0001-25

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6.13 do edital 
"6.13. O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 
(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação atendendo 
Art. 48, `PAR` 3º, do Decreto nº 10.024, de 2019."
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22/07/2020 - 20:54:24 582,84 (proposta) 08.241.684/0001-25 Válido

23/07/2020 - 16:31:46 21,00 03.555.456/0001-06

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - 
Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do 
sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação 
exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado 
e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da 
sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente 
a etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da 
proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 
9.2. fornecedores cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado 
de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua declaração, 
em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, 
trabalhista à qualificação econômico-financeira e habilitação 
técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A 
proponente não atendeu os Item 9 do edital. 9.4.5. Certidão 
Especifica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.5.4. ... Certidão Negativa 
de Infração Trabalhista. (ausente); 9.7.1. Certidão Negativa de 
Falência e Concordata, expedidos pelo distribuidor da sede da 
Licitante em data não superior a 90 (noventa) dias da data da 
abertura do certame, se outro prazo não constar no documento, 
Certidão Negativa de Protestos da sede do licitante, emitidas 
em seu nome, datadas dos últimos 90 (noventa) dias ou que 
esteja dentro do prazo de validade expresso nas próprias. 
(ausente); 27/07/2020 15:53:12

23/07/2020 - 16:36:11 20,96 21.254.778/0001-05

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - 
Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do 
sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação 
exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado 
e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da 
sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente 
a etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da 
proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 
9.2. fornecedores cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado 
de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua declaração, 
em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, 
trabalhista à qualificação econômico-financeira e habilitação 
técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A 
proponente não atendeu os Item 9 do edital. 9.4.5. Certidão 
Especifica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.4.6. Certidão de Inteiro 
Teor, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.5.4. ... Certidão Negativa 
de Infração Trabalhista. (ausente); 9.7.1. ... Certidão Negativa 
de Protestos da sede do licitante, emitidas em seu nome, 
datadas dos últimos 90 (noventa) dias ou que esteja dentro do 
prazo de validade expresso nas próprias. (ausente); 9.7.2. 
Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de 
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em 
data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do 
certame, se outro prazo não constar no documento, através do 
site do (trf1). (ausente); 27/07/2020 11:09:36

23/07/2020 - 16:37:19 20,00 03.555.456/0001-06

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - 
Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do 
sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação 
exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado 
e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da 
sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente 
a etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da 
proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 
9.2. fornecedores cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado 
de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua declaração, 
em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, 
trabalhista à qualificação econômico-financeira e habilitação 
técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A 
proponente não atendeu os Item 9 do edital. 9.4.5. Certidão 
Especifica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.5.4. ... Certidão Negativa 
de Infração Trabalhista. (ausente); 9.7.1. Certidão Negativa de 
Falência e Concordata, expedidos pelo distribuidor da sede da 
Licitante em data não superior a 90 (noventa) dias da data da 
abertura do certame, se outro prazo não constar no documento, 
Certidão Negativa de Protestos da sede do licitante, emitidas 
em seu nome, datadas dos últimos 90 (noventa) dias ou que 
esteja dentro do prazo de validade expresso nas próprias. 
(ausente); 27/07/2020 15:53:12

23/07/2020 - 16:37:26 19,95 21.254.778/0001-05

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - 
Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do 
sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação 
exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado 
e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da 
sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente 
a etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da 
proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 
9.2. fornecedores cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado 
de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua declaração, 
em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, 
trabalhista à qualificação econômico-financeira e habilitação 
técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A 
proponente não atendeu os Item 9 do edital. 9.4.5. Certidão 
Especifica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.4.6. Certidão de Inteiro 
Teor, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.5.4. ... Certidão Negativa 
de Infração Trabalhista. (ausente); 9.7.1. ... Certidão Negativa 
de Protestos da sede do licitante, emitidas em seu nome, 
datadas dos últimos 90 (noventa) dias ou que esteja dentro do 
prazo de validade expresso nas próprias. (ausente); 9.7.2. 
Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de 
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em 
data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do 
certame, se outro prazo não constar no documento, através do 
site do (trf1). (ausente); 27/07/2020 11:09:36

23/07/2020 - 16:37:46 19,00 03.555.456/0001-06 Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - 
Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do 
sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação 
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exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado 
e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da 
sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente 
a etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da 
proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 
9.2. fornecedores cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado 
de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua declaração, 
em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, 
trabalhista à qualificação econômico-financeira e habilitação 
técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A 
proponente não atendeu os Item 9 do edital. 9.4.5. Certidão 
Especifica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.5.4. ... Certidão Negativa 
de Infração Trabalhista. (ausente); 9.7.1. Certidão Negativa de 
Falência e Concordata, expedidos pelo distribuidor da sede da 
Licitante em data não superior a 90 (noventa) dias da data da 
abertura do certame, se outro prazo não constar no documento, 
Certidão Negativa de Protestos da sede do licitante, emitidas 
em seu nome, datadas dos últimos 90 (noventa) dias ou que 
esteja dentro do prazo de validade expresso nas próprias. 
(ausente); 27/07/2020 15:53:12

23/07/2020 - 16:37:49 18,91 21.254.778/0001-05

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - 
Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do 
sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação 
exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado 
e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da 
sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente 
a etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da 
proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 
9.2. fornecedores cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado 
de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua declaração, 
em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, 
trabalhista à qualificação econômico-financeira e habilitação 
técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A 
proponente não atendeu os Item 9 do edital. 9.4.5. Certidão 
Especifica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.4.6. Certidão de Inteiro 
Teor, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.5.4. ... Certidão Negativa 
de Infração Trabalhista. (ausente); 9.7.1. ... Certidão Negativa 
de Protestos da sede do licitante, emitidas em seu nome, 
datadas dos últimos 90 (noventa) dias ou que esteja dentro do 
prazo de validade expresso nas próprias. (ausente); 9.7.2. 
Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de 
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em 
data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do 
certame, se outro prazo não constar no documento, através do 
site do (trf1). (ausente); 27/07/2020 11:09:36

23/07/2020 - 16:38:03 18,00 03.555.456/0001-06

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - 
Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do 
sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação 
exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado 
e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da 
sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente 
a etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da 
proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 
9.2. fornecedores cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado 
de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua declaração, 
em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, 
trabalhista à qualificação econômico-financeira e habilitação 
técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A 
proponente não atendeu os Item 9 do edital. 9.4.5. Certidão 
Especifica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.5.4. ... Certidão Negativa 
de Infração Trabalhista. (ausente); 9.7.1. Certidão Negativa de 
Falência e Concordata, expedidos pelo distribuidor da sede da 
Licitante em data não superior a 90 (noventa) dias da data da 
abertura do certame, se outro prazo não constar no documento, 
Certidão Negativa de Protestos da sede do licitante, emitidas 
em seu nome, datadas dos últimos 90 (noventa) dias ou que 
esteja dentro do prazo de validade expresso nas próprias. 
(ausente); 27/07/2020 15:53:12

23/07/2020 - 16:38:14 17,95 21.254.778/0001-05

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - 
Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do 
sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação 
exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado 
e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da 
sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente 
a etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da 
proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 
9.2. fornecedores cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado 
de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua declaração, 
em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, 
trabalhista à qualificação econômico-financeira e habilitação 
técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A 
proponente não atendeu os Item 9 do edital. 9.4.5. Certidão 
Especifica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.4.6. Certidão de Inteiro 
Teor, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.5.4. ... Certidão Negativa 
de Infração Trabalhista. (ausente); 9.7.1. ... Certidão Negativa 
de Protestos da sede do licitante, emitidas em seu nome, 
datadas dos últimos 90 (noventa) dias ou que esteja dentro do 
prazo de validade expresso nas próprias. (ausente); 9.7.2. 
Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de 
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em 
data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do 
certame, se outro prazo não constar no documento, através do 
site do (trf1). (ausente); 27/07/2020 11:09:36

23/07/2020 - 16:39:50 17,00 03.555.456/0001-06 Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - 
Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do 
sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação 
exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado 
e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da 
sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente 
a etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da 
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0036 - "Curva PVC 180° ½"" "

Data Valor CNPJ Situação

0037 - "Curva PVC 180° 1"" "

Data Valor CNPJ Situação

proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 
9.2. fornecedores cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado 
de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua declaração, 
em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, 
trabalhista à qualificação econômico-financeira e habilitação 
técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A 
proponente não atendeu os Item 9 do edital. 9.4.5. Certidão 
Especifica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.5.4. ... Certidão Negativa 
de Infração Trabalhista. (ausente); 9.7.1. Certidão Negativa de 
Falência e Concordata, expedidos pelo distribuidor da sede da 
Licitante em data não superior a 90 (noventa) dias da data da 
abertura do certame, se outro prazo não constar no documento, 
Certidão Negativa de Protestos da sede do licitante, emitidas 
em seu nome, datadas dos últimos 90 (noventa) dias ou que 
esteja dentro do prazo de validade expresso nas próprias. 
(ausente); 27/07/2020 15:53:12

23/07/2020 - 16:45:59 16,99 (lance oculto) 03.555.456/0001-06

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - 
Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do 
sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação 
exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado 
e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da 
sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente 
a etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da 
proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 
9.2. fornecedores cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado 
de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua declaração, 
em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, 
trabalhista à qualificação econômico-financeira e habilitação 
técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A 
proponente não atendeu os Item 9 do edital. 9.4.5. Certidão 
Especifica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.5.4. ... Certidão Negativa 
de Infração Trabalhista. (ausente); 9.7.1. Certidão Negativa de 
Falência e Concordata, expedidos pelo distribuidor da sede da 
Licitante em data não superior a 90 (noventa) dias da data da 
abertura do certame, se outro prazo não constar no documento, 
Certidão Negativa de Protestos da sede do licitante, emitidas 
em seu nome, datadas dos últimos 90 (noventa) dias ou que 
esteja dentro do prazo de validade expresso nas próprias. 
(ausente); 27/07/2020 15:53:12

27/07/2020 - 16:08:13 33,80 08.241.684/0001-25 Válido

21/07/2020 - 11:55:00 1,50 (proposta) 21.254.778/0001-05

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - 
Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do 
sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação 
exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado 
e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da 
sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente 
a etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da 
proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 
9.2. fornecedores cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado 
de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua declaração, 
em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, 
trabalhista à qualificação econômico-financeira e habilitação 
técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A 
proponente não atendeu os Item 9 do edital. 9.4.5. Certidão 
Especifica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.4.6. Certidão de Inteiro 
Teor, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.5.4. ... Certidão Negativa 
de Infração Trabalhista. (ausente); 9.7.1. ... Certidão Negativa 
de Protestos da sede do licitante, emitidas em seu nome, 
datadas dos últimos 90 (noventa) dias ou que esteja dentro do 
prazo de validade expresso nas próprias. (ausente); 9.7.2. 
Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de 
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em 
data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do 
certame, se outro prazo não constar no documento, através do 
site do (trf1). (ausente); 27/07/2020 11:09:36

22/07/2020 - 14:48:03 4,60 (proposta) 23.104.806/0001-25

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6.13 do edital 
"6.13. O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 
(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação atendendo 
Art. 48, `PAR` 3º, do Decreto nº 10.024, de 2019."

22/07/2020 - 20:55:06 340,41 (proposta) 08.241.684/0001-25 Válido
27/07/2020 - 12:20:54 10,29 08.241.684/0001-25 Válido

21/07/2020 - 11:54:59 2,10 (proposta) 21.254.778/0001-05 Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - 
Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do 
sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação 
exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado 
e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da 
sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente 
a etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da 
proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 
9.2. fornecedores cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado 
de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua declaração, 
em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, 
trabalhista à qualificação econômico-financeira e habilitação 
técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A 
proponente não atendeu os Item 9 do edital. 9.4.5. Certidão 
Especifica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.4.6. Certidão de Inteiro 
Teor, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.5.4. ... Certidão Negativa 
de Infração Trabalhista. (ausente); 9.7.1. ... Certidão Negativa 
de Protestos da sede do licitante, emitidas em seu nome, 
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Data Valor CNPJ Situação

datadas dos últimos 90 (noventa) dias ou que esteja dentro do 
prazo de validade expresso nas próprias. (ausente); 9.7.2. 
Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de 
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em 
data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do 
certame, se outro prazo não constar no documento, através do 
site do (trf1). (ausente); 27/07/2020 11:09:36

22/07/2020 - 14:49:02 11,40 (proposta) 23.104.806/0001-25

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6.13 do edital 
"6.13. O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 
(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação atendendo 
Art. 48, `PAR` 3º, do Decreto nº 10.024, de 2019."

22/07/2020 - 20:55:33 165,73 (proposta) 08.241.684/0001-25 Válido
27/07/2020 - 12:21:49 12,03 08.241.684/0001-25 Válido

21/07/2020 - 11:55:15 1,26 (proposta) 21.254.778/0001-05

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - 
Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do 
sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação 
exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado 
e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da 
sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente 
a etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da 
proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 
9.2. fornecedores cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado 
de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua declaração, 
em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, 
trabalhista à qualificação econômico-financeira e habilitação 
técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A 
proponente não atendeu os Item 9 do edital. 9.4.5. Certidão 
Especifica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.4.6. Certidão de Inteiro 
Teor, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.5.4. ... Certidão Negativa 
de Infração Trabalhista. (ausente); 9.7.1. ... Certidão Negativa 
de Protestos da sede do licitante, emitidas em seu nome, 
datadas dos últimos 90 (noventa) dias ou que esteja dentro do 
prazo de validade expresso nas próprias. (ausente); 9.7.2. 
Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de 
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em 
data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do 
certame, se outro prazo não constar no documento, através do 
site do (trf1). (ausente); 27/07/2020 11:09:36

22/07/2020 - 14:50:00 11,35 (proposta) 23.104.806/0001-25

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6.13 do edital 
"6.13. O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 
(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação atendendo 
Art. 48, `PAR` 3º, do Decreto nº 10.024, de 2019."

22/07/2020 - 20:56:08 65,24 (proposta) 08.241.684/0001-25 Válido
27/07/2020 - 12:27:46 12,03 08.241.684/0001-25 Válido

21/07/2020 - 11:55:15 2,27 (proposta) 21.254.778/0001-05

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - 
Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do 
sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação 
exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado 
e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da 
sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente 
a etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da 
proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 
9.2. fornecedores cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado 
de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua declaração, 
em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, 
trabalhista à qualificação econômico-financeira e habilitação 
técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A 
proponente não atendeu os Item 9 do edital. 9.4.5. Certidão 
Especifica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.4.6. Certidão de Inteiro 
Teor, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.5.4. ... Certidão Negativa 
de Infração Trabalhista. (ausente); 9.7.1. ... Certidão Negativa 
de Protestos da sede do licitante, emitidas em seu nome, 
datadas dos últimos 90 (noventa) dias ou que esteja dentro do 
prazo de validade expresso nas próprias. (ausente); 9.7.2. 
Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de 
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em 
data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do 
certame, se outro prazo não constar no documento, através do 
site do (trf1). (ausente); 27/07/2020 11:09:36

22/07/2020 - 14:50:33 11,35 (proposta) 23.104.806/0001-25

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6.13 do edital 
"6.13. O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 
(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação atendendo 
Art. 48, `PAR` 3º, do Decreto nº 10.024, de 2019."

22/07/2020 - 20:56:45 145,46 (proposta) 08.241.684/0001-25 Válido
27/07/2020 - 12:33:30 12,48 08.241.684/0001-25 Válido

21/07/2020 - 11:55:15 6,10 (proposta) 21.254.778/0001-05 Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - 
Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do 
sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação 
exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado 
e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da 
sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente 
a etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da 
proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 
9.2. fornecedores cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado 
de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua declaração, 
em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, 
trabalhista à qualificação econômico-financeira e habilitação 
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técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A 
proponente não atendeu os Item 9 do edital. 9.4.5. Certidão 
Especifica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.4.6. Certidão de Inteiro 
Teor, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.5.4. ... Certidão Negativa 
de Infração Trabalhista. (ausente); 9.7.1. ... Certidão Negativa 
de Protestos da sede do licitante, emitidas em seu nome, 
datadas dos últimos 90 (noventa) dias ou que esteja dentro do 
prazo de validade expresso nas próprias. (ausente); 9.7.2. 
Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de 
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em 
data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do 
certame, se outro prazo não constar no documento, através do 
site do (trf1). (ausente); 27/07/2020 11:09:36

22/07/2020 - 02:04:03 9,90 (proposta) 03.555.456/0001-06

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - 
Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do 
sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação 
exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado 
e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da 
sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente 
a etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da 
proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 
9.2. fornecedores cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado 
de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua declaração, 
em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, 
trabalhista à qualificação econômico-financeira e habilitação 
técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A 
proponente não atendeu os Item 9 do edital. 9.4.5. Certidão 
Especifica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.5.4. ... Certidão Negativa 
de Infração Trabalhista. (ausente); 9.7.1. Certidão Negativa de 
Falência e Concordata, expedidos pelo distribuidor da sede da 
Licitante em data não superior a 90 (noventa) dias da data da 
abertura do certame, se outro prazo não constar no documento, 
Certidão Negativa de Protestos da sede do licitante, emitidas 
em seu nome, datadas dos últimos 90 (noventa) dias ou que 
esteja dentro do prazo de validade expresso nas próprias. 
(ausente); 27/07/2020 15:53:12

22/07/2020 - 14:51:10 14,00 (proposta) 23.104.806/0001-25

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6.13 do edital 
"6.13. O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 
(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação atendendo 
Art. 48, `PAR` 3º, do Decreto nº 10.024, de 2019."

22/07/2020 - 16:55:52 100,00 (proposta) 30.351.303/0001-10

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6.13 do edital 
"6.13. O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 
(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação atendendo 
Art. 48, `PAR` 3º, do Decreto nº 10.024, de 2019."

22/07/2020 - 20:58:18 51,79 (proposta) 08.241.684/0001-25 Válido

23/07/2020 - 16:30:48 6,00 03.555.456/0001-06

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - 
Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do 
sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação 
exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado 
e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da 
sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente 
a etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da 
proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 
9.2. fornecedores cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado 
de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua declaração, 
em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, 
trabalhista à qualificação econômico-financeira e habilitação 
técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A 
proponente não atendeu os Item 9 do edital. 9.4.5. Certidão 
Especifica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.5.4. ... Certidão Negativa 
de Infração Trabalhista. (ausente); 9.7.1. Certidão Negativa de 
Falência e Concordata, expedidos pelo distribuidor da sede da 
Licitante em data não superior a 90 (noventa) dias da data da 
abertura do certame, se outro prazo não constar no documento, 
Certidão Negativa de Protestos da sede do licitante, emitidas 
em seu nome, datadas dos últimos 90 (noventa) dias ou que 
esteja dentro do prazo de validade expresso nas próprias. 
(ausente); 27/07/2020 15:53:12

23/07/2020 - 16:36:11 5,94 21.254.778/0001-05

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - 
Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do 
sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação 
exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado 
e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da 
sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente 
a etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da 
proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 
9.2. fornecedores cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado 
de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua declaração, 
em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, 
trabalhista à qualificação econômico-financeira e habilitação 
técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A 
proponente não atendeu os Item 9 do edital. 9.4.5. Certidão 
Especifica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.4.6. Certidão de Inteiro 
Teor, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.5.4. ... Certidão Negativa 
de Infração Trabalhista. (ausente); 9.7.1. ... Certidão Negativa 
de Protestos da sede do licitante, emitidas em seu nome, 
datadas dos últimos 90 (noventa) dias ou que esteja dentro do 
prazo de validade expresso nas próprias. (ausente); 9.7.2. 
Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de 
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em 
data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do 
certame, se outro prazo não constar no documento, através do 
site do (trf1). (ausente); 27/07/2020 11:09:36

23/07/2020 - 16:37:32 5,50 03.555.456/0001-06 Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - 
Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do 
sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação 
exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado 
e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da 
sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente 
a etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da 
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0041 - Grampo para fios - simples e duplos

Data Valor CNPJ Situação

proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 
9.2. fornecedores cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado 
de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua declaração, 
em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, 
trabalhista à qualificação econômico-financeira e habilitação 
técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A 
proponente não atendeu os Item 9 do edital. 9.4.5. Certidão 
Especifica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.5.4. ... Certidão Negativa 
de Infração Trabalhista. (ausente); 9.7.1. Certidão Negativa de 
Falência e Concordata, expedidos pelo distribuidor da sede da 
Licitante em data não superior a 90 (noventa) dias da data da 
abertura do certame, se outro prazo não constar no documento, 
Certidão Negativa de Protestos da sede do licitante, emitidas 
em seu nome, datadas dos últimos 90 (noventa) dias ou que 
esteja dentro do prazo de validade expresso nas próprias. 
(ausente); 27/07/2020 15:53:12

23/07/2020 - 16:37:37 5,47 21.254.778/0001-05

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - 
Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do 
sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação 
exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado 
e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da 
sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente 
a etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da 
proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 
9.2. fornecedores cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado 
de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua declaração, 
em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, 
trabalhista à qualificação econômico-financeira e habilitação 
técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A 
proponente não atendeu os Item 9 do edital. 9.4.5. Certidão 
Especifica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.4.6. Certidão de Inteiro 
Teor, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.5.4. ... Certidão Negativa 
de Infração Trabalhista. (ausente); 9.7.1. ... Certidão Negativa 
de Protestos da sede do licitante, emitidas em seu nome, 
datadas dos últimos 90 (noventa) dias ou que esteja dentro do 
prazo de validade expresso nas próprias. (ausente); 9.7.2. 
Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de 
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em 
data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do 
certame, se outro prazo não constar no documento, através do 
site do (trf1). (ausente); 27/07/2020 11:09:36

23/07/2020 - 16:37:55 5,00 03.555.456/0001-06

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - 
Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do 
sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação 
exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado 
e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da 
sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente 
a etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da 
proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 
9.2. fornecedores cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado 
de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua declaração, 
em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, 
trabalhista à qualificação econômico-financeira e habilitação 
técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A 
proponente não atendeu os Item 9 do edital. 9.4.5. Certidão 
Especifica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.5.4. ... Certidão Negativa 
de Infração Trabalhista. (ausente); 9.7.1. Certidão Negativa de 
Falência e Concordata, expedidos pelo distribuidor da sede da 
Licitante em data não superior a 90 (noventa) dias da data da 
abertura do certame, se outro prazo não constar no documento, 
Certidão Negativa de Protestos da sede do licitante, emitidas 
em seu nome, datadas dos últimos 90 (noventa) dias ou que 
esteja dentro do prazo de validade expresso nas próprias. 
(ausente); 27/07/2020 15:53:12

27/07/2020 - 16:09:36 10,64 08.241.684/0001-25 Válido

21/07/2020 - 11:54:59 3,00 (proposta) 21.254.778/0001-05

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - 
Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do 
sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação 
exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado 
e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da 
sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente 
a etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da 
proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 
9.2. fornecedores cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado 
de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua declaração, 
em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, 
trabalhista à qualificação econômico-financeira e habilitação 
técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A 
proponente não atendeu os Item 9 do edital. 9.4.5. Certidão 
Especifica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.4.6. Certidão de Inteiro 
Teor, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.5.4. ... Certidão Negativa 
de Infração Trabalhista. (ausente); 9.7.1. ... Certidão Negativa 
de Protestos da sede do licitante, emitidas em seu nome, 
datadas dos últimos 90 (noventa) dias ou que esteja dentro do 
prazo de validade expresso nas próprias. (ausente); 9.7.2. 
Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de 
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em 
data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do 
certame, se outro prazo não constar no documento, através do 
site do (trf1). (ausente); 27/07/2020 11:09:36

22/07/2020 - 14:51:56 6,10 (proposta) 23.104.806/0001-25

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6.13 do edital 
"6.13. O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 
(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação atendendo 
Art. 48, `PAR` 3º, do Decreto nº 10.024, de 2019."
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0042 - Interruptor 4 x 2 embutir 1 tecla

Data Valor CNPJ Situação

0043 - Interruptor 4 x 2 embutir 2 teclas

Data Valor CNPJ Situação

0044 - Lâmpada fluorescente compacta eletrônica 34W x 127 V, base E-27

Data Valor CNPJ Situação

22/07/2020 - 21:09:51 82,31 (proposta) 08.241.684/0001-25 Válido
27/07/2020 - 12:36:38 12,85 08.241.684/0001-25 Válido

21/07/2020 - 11:54:58 3,74 (proposta) 21.254.778/0001-05

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - 
Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do 
sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação 
exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado 
e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da 
sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente 
a etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da 
proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 
9.2. fornecedores cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado 
de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua declaração, 
em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, 
trabalhista à qualificação econômico-financeira e habilitação 
técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A 
proponente não atendeu os Item 9 do edital. 9.4.5. Certidão 
Especifica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.4.6. Certidão de Inteiro 
Teor, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.5.4. ... Certidão Negativa 
de Infração Trabalhista. (ausente); 9.7.1. ... Certidão Negativa 
de Protestos da sede do licitante, emitidas em seu nome, 
datadas dos últimos 90 (noventa) dias ou que esteja dentro do 
prazo de validade expresso nas próprias. (ausente); 9.7.2. 
Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de 
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em 
data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do 
certame, se outro prazo não constar no documento, através do 
site do (trf1). (ausente); 27/07/2020 11:09:36

22/07/2020 - 14:52:43 18,30 (proposta) 23.104.806/0001-25

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6.13 do edital 
"6.13. O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 
(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação atendendo 
Art. 48, `PAR` 3º, do Decreto nº 10.024, de 2019."

22/07/2020 - 16:57:30 100,00 (proposta) 30.351.303/0001-10

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6.13 do edital 
"6.13. O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 
(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação atendendo 
Art. 48, `PAR` 3º, do Decreto nº 10.024, de 2019."

22/07/2020 - 21:10:20 84,01 (proposta) 08.241.684/0001-25 Válido
27/07/2020 - 13:04:29 9,81 08.241.684/0001-25 Válido

21/07/2020 - 11:54:58 5,86 (proposta) 21.254.778/0001-05

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - 
Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do 
sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação 
exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado 
e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da 
sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente 
a etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da 
proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 
9.2. fornecedores cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado 
de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua declaração, 
em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, 
trabalhista à qualificação econômico-financeira e habilitação 
técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A 
proponente não atendeu os Item 9 do edital. 9.4.5. Certidão 
Especifica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.4.6. Certidão de Inteiro 
Teor, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.5.4. ... Certidão Negativa 
de Infração Trabalhista. (ausente); 9.7.1. ... Certidão Negativa 
de Protestos da sede do licitante, emitidas em seu nome, 
datadas dos últimos 90 (noventa) dias ou que esteja dentro do 
prazo de validade expresso nas próprias. (ausente); 9.7.2. 
Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de 
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em 
data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do 
certame, se outro prazo não constar no documento, através do 
site do (trf1). (ausente); 27/07/2020 11:09:36

22/07/2020 - 14:53:17 18,30 (proposta) 23.104.806/0001-25

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6.13 do edital 
"6.13. O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 
(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação atendendo 
Art. 48, `PAR` 3º, do Decreto nº 10.024, de 2019."

22/07/2020 - 16:58:35 100,00 (proposta) 30.351.303/0001-10

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6.13 do edital 
"6.13. O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 
(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação atendendo 
Art. 48, `PAR` 3º, do Decreto nº 10.024, de 2019."

22/07/2020 - 21:10:47 47,89 (proposta) 08.241.684/0001-25 Válido
27/07/2020 - 13:08:07 14,96 08.241.684/0001-25 Válido

21/07/2020 - 11:54:58 34,00 (proposta) 21.254.778/0001-05 Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - 
Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do 
sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação 
exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado 
e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da 
sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente 
a etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da 
proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 
9.2. fornecedores cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado 
de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua declaração, 
em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, 
trabalhista à qualificação econômico-financeira e habilitação 
técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A 
proponente não atendeu os Item 9 do edital. 9.4.5. Certidão 
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Especifica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.4.6. Certidão de Inteiro 
Teor, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.5.4. ... Certidão Negativa 
de Infração Trabalhista. (ausente); 9.7.1. ... Certidão Negativa 
de Protestos da sede do licitante, emitidas em seu nome, 
datadas dos últimos 90 (noventa) dias ou que esteja dentro do 
prazo de validade expresso nas próprias. (ausente); 9.7.2. 
Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de 
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em 
data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do 
certame, se outro prazo não constar no documento, através do 
site do (trf1). (ausente); 27/07/2020 11:09:36

22/07/2020 - 02:10:21 49,00 (proposta) 03.555.456/0001-06

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - 
Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do 
sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação 
exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado 
e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da 
sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente 
a etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da 
proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 
9.2. fornecedores cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado 
de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua declaração, 
em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, 
trabalhista à qualificação econômico-financeira e habilitação 
técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A 
proponente não atendeu os Item 9 do edital. 9.4.5. Certidão 
Especifica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.5.4. ... Certidão Negativa 
de Infração Trabalhista. (ausente); 9.7.1. Certidão Negativa de 
Falência e Concordata, expedidos pelo distribuidor da sede da 
Licitante em data não superior a 90 (noventa) dias da data da 
abertura do certame, se outro prazo não constar no documento, 
Certidão Negativa de Protestos da sede do licitante, emitidas 
em seu nome, datadas dos últimos 90 (noventa) dias ou que 
esteja dentro do prazo de validade expresso nas próprias. 
(ausente); 27/07/2020 15:53:12

22/07/2020 - 15:00:30 28,00 (proposta) 23.104.806/0001-25

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6.13 do edital 
"6.13. O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 
(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação atendendo 
Art. 48, `PAR` 3º, do Decreto nº 10.024, de 2019."

22/07/2020 - 21:11:21 206,91 (proposta) 08.241.684/0001-25 Válido

23/07/2020 - 16:32:14 33,00 03.555.456/0001-06

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - 
Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do 
sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação 
exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado 
e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da 
sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente 
a etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da 
proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 
9.2. fornecedores cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado 
de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua declaração, 
em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, 
trabalhista à qualificação econômico-financeira e habilitação 
técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A 
proponente não atendeu os Item 9 do edital. 9.4.5. Certidão 
Especifica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.5.4. ... Certidão Negativa 
de Infração Trabalhista. (ausente); 9.7.1. Certidão Negativa de 
Falência e Concordata, expedidos pelo distribuidor da sede da 
Licitante em data não superior a 90 (noventa) dias da data da 
abertura do certame, se outro prazo não constar no documento, 
Certidão Negativa de Protestos da sede do licitante, emitidas 
em seu nome, datadas dos últimos 90 (noventa) dias ou que 
esteja dentro do prazo de validade expresso nas próprias. 
(ausente); 27/07/2020 15:53:12

23/07/2020 - 16:34:09 32,98 08.241.684/0001-25 Válido

23/07/2020 - 16:34:54 32,00 03.555.456/0001-06

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - 
Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do 
sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação 
exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado 
e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da 
sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente 
a etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da 
proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 
9.2. fornecedores cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado 
de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua declaração, 
em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, 
trabalhista à qualificação econômico-financeira e habilitação 
técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A 
proponente não atendeu os Item 9 do edital. 9.4.5. Certidão 
Especifica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.5.4. ... Certidão Negativa 
de Infração Trabalhista. (ausente); 9.7.1. Certidão Negativa de 
Falência e Concordata, expedidos pelo distribuidor da sede da 
Licitante em data não superior a 90 (noventa) dias da data da 
abertura do certame, se outro prazo não constar no documento, 
Certidão Negativa de Protestos da sede do licitante, emitidas 
em seu nome, datadas dos últimos 90 (noventa) dias ou que 
esteja dentro do prazo de validade expresso nas próprias. 
(ausente); 27/07/2020 15:53:12

23/07/2020 - 16:37:34 31,00 08.241.684/0001-25 Válido
23/07/2020 - 16:38:18 30,00 03.555.456/0001-06 Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - 

Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do 
sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação 
exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado 
e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da 
sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente 
a etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da 
proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 
9.2. fornecedores cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado 
de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua declaração, 
em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, 
trabalhista à qualificação econômico-financeira e habilitação 
técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A 
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proponente não atendeu os Item 9 do edital. 9.4.5. Certidão 
Especifica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.5.4. ... Certidão Negativa 
de Infração Trabalhista. (ausente); 9.7.1. Certidão Negativa de 
Falência e Concordata, expedidos pelo distribuidor da sede da 
Licitante em data não superior a 90 (noventa) dias da data da 
abertura do certame, se outro prazo não constar no documento, 
Certidão Negativa de Protestos da sede do licitante, emitidas 
em seu nome, datadas dos últimos 90 (noventa) dias ou que 
esteja dentro do prazo de validade expresso nas próprias. 
(ausente); 27/07/2020 15:53:12

23/07/2020 - 16:40:01 29,97 21.254.778/0001-05

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - 
Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do 
sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação 
exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado 
e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da 
sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente 
a etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da 
proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 
9.2. fornecedores cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado 
de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua declaração, 
em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, 
trabalhista à qualificação econômico-financeira e habilitação 
técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A 
proponente não atendeu os Item 9 do edital. 9.4.5. Certidão 
Especifica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.4.6. Certidão de Inteiro 
Teor, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.5.4. ... Certidão Negativa 
de Infração Trabalhista. (ausente); 9.7.1. ... Certidão Negativa 
de Protestos da sede do licitante, emitidas em seu nome, 
datadas dos últimos 90 (noventa) dias ou que esteja dentro do 
prazo de validade expresso nas próprias. (ausente); 9.7.2. 
Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de 
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em 
data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do 
certame, se outro prazo não constar no documento, através do 
site do (trf1). (ausente); 27/07/2020 11:09:36

23/07/2020 - 16:40:09 28,00 03.555.456/0001-06

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - 
Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do 
sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação 
exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado 
e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da 
sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente 
a etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da 
proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 
9.2. fornecedores cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado 
de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua declaração, 
em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, 
trabalhista à qualificação econômico-financeira e habilitação 
técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A 
proponente não atendeu os Item 9 do edital. 9.4.5. Certidão 
Especifica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.5.4. ... Certidão Negativa 
de Infração Trabalhista. (ausente); 9.7.1. Certidão Negativa de 
Falência e Concordata, expedidos pelo distribuidor da sede da 
Licitante em data não superior a 90 (noventa) dias da data da 
abertura do certame, se outro prazo não constar no documento, 
Certidão Negativa de Protestos da sede do licitante, emitidas 
em seu nome, datadas dos últimos 90 (noventa) dias ou que 
esteja dentro do prazo de validade expresso nas próprias. 
(ausente); 27/07/2020 15:53:12

23/07/2020 - 16:40:14 29,00 08.241.684/0001-25 Válido

23/07/2020 - 16:40:22 28,95 21.254.778/0001-05

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - 
Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do 
sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação 
exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado 
e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da 
sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente 
a etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da 
proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 
9.2. fornecedores cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado 
de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua declaração, 
em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, 
trabalhista à qualificação econômico-financeira e habilitação 
técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A 
proponente não atendeu os Item 9 do edital. 9.4.5. Certidão 
Especifica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.4.6. Certidão de Inteiro 
Teor, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.5.4. ... Certidão Negativa 
de Infração Trabalhista. (ausente); 9.7.1. ... Certidão Negativa 
de Protestos da sede do licitante, emitidas em seu nome, 
datadas dos últimos 90 (noventa) dias ou que esteja dentro do 
prazo de validade expresso nas próprias. (ausente); 9.7.2. 
Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de 
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em 
data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do 
certame, se outro prazo não constar no documento, através do 
site do (trf1). (ausente); 27/07/2020 11:09:36

23/07/2020 - 16:40:23 27,00 08.241.684/0001-25 Válido
23/07/2020 - 16:40:40 25,00 03.555.456/0001-06 Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - 

Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do 
sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação 
exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado 
e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da 
sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente 
a etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da 
proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 
9.2. fornecedores cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado 
de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua declaração, 
em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, 
trabalhista à qualificação econômico-financeira e habilitação 
técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A 
proponente não atendeu os Item 9 do edital. 9.4.5. Certidão 
Especifica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
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devidamente atualizada. (ausente); 9.5.4. ... Certidão Negativa 
de Infração Trabalhista. (ausente); 9.7.1. Certidão Negativa de 
Falência e Concordata, expedidos pelo distribuidor da sede da 
Licitante em data não superior a 90 (noventa) dias da data da 
abertura do certame, se outro prazo não constar no documento, 
Certidão Negativa de Protestos da sede do licitante, emitidas 
em seu nome, datadas dos últimos 90 (noventa) dias ou que 
esteja dentro do prazo de validade expresso nas próprias. 
(ausente); 27/07/2020 15:53:12

23/07/2020 - 16:42:06 24,99 (lance oculto) 03.555.456/0001-06

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - 
Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do 
sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação 
exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado 
e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da 
sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente 
a etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da 
proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 
9.2. fornecedores cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado 
de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua declaração, 
em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, 
trabalhista à qualificação econômico-financeira e habilitação 
técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A 
proponente não atendeu os Item 9 do edital. 9.4.5. Certidão 
Especifica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.5.4. ... Certidão Negativa 
de Infração Trabalhista. (ausente); 9.7.1. Certidão Negativa de 
Falência e Concordata, expedidos pelo distribuidor da sede da 
Licitante em data não superior a 90 (noventa) dias da data da 
abertura do certame, se outro prazo não constar no documento, 
Certidão Negativa de Protestos da sede do licitante, emitidas 
em seu nome, datadas dos últimos 90 (noventa) dias ou que 
esteja dentro do prazo de validade expresso nas próprias. 
(ausente); 27/07/2020 15:53:12

21/07/2020 - 11:54:58 34,00 (proposta) 21.254.778/0001-05

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - 
Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do 
sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação 
exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado 
e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da 
sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente 
a etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da 
proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 
9.2. fornecedores cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado 
de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua declaração, 
em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, 
trabalhista à qualificação econômico-financeira e habilitação 
técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A 
proponente não atendeu os Item 9 do edital. 9.4.5. Certidão 
Especifica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.4.6. Certidão de Inteiro 
Teor, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.5.4. ... Certidão Negativa 
de Infração Trabalhista. (ausente); 9.7.1. ... Certidão Negativa 
de Protestos da sede do licitante, emitidas em seu nome, 
datadas dos últimos 90 (noventa) dias ou que esteja dentro do 
prazo de validade expresso nas próprias. (ausente); 9.7.2. 
Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de 
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em 
data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do 
certame, se outro prazo não constar no documento, através do 
site do (trf1). (ausente); 27/07/2020 11:09:36

22/07/2020 - 02:13:04 69,00 (proposta) 03.555.456/0001-06

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - 
Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do 
sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação 
exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado 
e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da 
sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente 
a etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da 
proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 
9.2. fornecedores cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado 
de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua declaração, 
em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, 
trabalhista à qualificação econômico-financeira e habilitação 
técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A 
proponente não atendeu os Item 9 do edital. 9.4.5. Certidão 
Especifica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.5.4. ... Certidão Negativa 
de Infração Trabalhista. (ausente); 9.7.1. Certidão Negativa de 
Falência e Concordata, expedidos pelo distribuidor da sede da 
Licitante em data não superior a 90 (noventa) dias da data da 
abertura do certame, se outro prazo não constar no documento, 
Certidão Negativa de Protestos da sede do licitante, emitidas 
em seu nome, datadas dos últimos 90 (noventa) dias ou que 
esteja dentro do prazo de validade expresso nas próprias. 
(ausente); 27/07/2020 15:53:12

22/07/2020 - 15:02:37 24,50 (proposta) 23.104.806/0001-25

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6.13 do edital 
"6.13. O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 
(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação atendendo 
Art. 48, `PAR` 3º, do Decreto nº 10.024, de 2019."

22/07/2020 - 21:11:56 62,29 (proposta) 08.241.684/0001-25 Válido
23/07/2020 - 16:32:25 33,00 03.555.456/0001-06 Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - 

Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do 
sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação 
exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado 
e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da 
sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente 
a etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da 
proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 
9.2. fornecedores cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado 
de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua declaração, 
em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, 
trabalhista à qualificação econômico-financeira e habilitação 

Page 79 of 232Portal de Compras Públicas | Ata Final

30/07/2020file:///C:/Users/FABIO/Downloads/AtaTotal_120274.html



Data Valor CNPJ Situação
técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A 
proponente não atendeu os Item 9 do edital. 9.4.5. Certidão 
Especifica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.5.4. ... Certidão Negativa 
de Infração Trabalhista. (ausente); 9.7.1. Certidão Negativa de 
Falência e Concordata, expedidos pelo distribuidor da sede da 
Licitante em data não superior a 90 (noventa) dias da data da 
abertura do certame, se outro prazo não constar no documento, 
Certidão Negativa de Protestos da sede do licitante, emitidas 
em seu nome, datadas dos últimos 90 (noventa) dias ou que 
esteja dentro do prazo de validade expresso nas próprias. 
(ausente); 27/07/2020 15:53:12

23/07/2020 - 16:34:23 32,98 08.241.684/0001-25 Válido

23/07/2020 - 16:35:02 32,00 03.555.456/0001-06

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - 
Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do 
sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação 
exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado 
e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da 
sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente 
a etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da 
proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 
9.2. fornecedores cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado 
de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua declaração, 
em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, 
trabalhista à qualificação econômico-financeira e habilitação 
técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A 
proponente não atendeu os Item 9 do edital. 9.4.5. Certidão 
Especifica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.5.4. ... Certidão Negativa 
de Infração Trabalhista. (ausente); 9.7.1. Certidão Negativa de 
Falência e Concordata, expedidos pelo distribuidor da sede da 
Licitante em data não superior a 90 (noventa) dias da data da 
abertura do certame, se outro prazo não constar no documento, 
Certidão Negativa de Protestos da sede do licitante, emitidas 
em seu nome, datadas dos últimos 90 (noventa) dias ou que 
esteja dentro do prazo de validade expresso nas próprias. 
(ausente); 27/07/2020 15:53:12

23/07/2020 - 16:37:44 31,00 08.241.684/0001-25 Válido

23/07/2020 - 16:38:24 30,00 03.555.456/0001-06

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - 
Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do 
sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação 
exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado 
e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da 
sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente 
a etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da 
proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 
9.2. fornecedores cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado 
de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua declaração, 
em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, 
trabalhista à qualificação econômico-financeira e habilitação 
técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A 
proponente não atendeu os Item 9 do edital. 9.4.5. Certidão 
Especifica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.5.4. ... Certidão Negativa 
de Infração Trabalhista. (ausente); 9.7.1. Certidão Negativa de 
Falência e Concordata, expedidos pelo distribuidor da sede da 
Licitante em data não superior a 90 (noventa) dias da data da 
abertura do certame, se outro prazo não constar no documento, 
Certidão Negativa de Protestos da sede do licitante, emitidas 
em seu nome, datadas dos últimos 90 (noventa) dias ou que 
esteja dentro do prazo de validade expresso nas próprias. 
(ausente); 27/07/2020 15:53:12

23/07/2020 - 16:40:01 29,97 21.254.778/0001-05

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - 
Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do 
sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação 
exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado 
e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da 
sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente 
a etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da 
proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 
9.2. fornecedores cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado 
de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua declaração, 
em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, 
trabalhista à qualificação econômico-financeira e habilitação 
técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A 
proponente não atendeu os Item 9 do edital. 9.4.5. Certidão 
Especifica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.4.6. Certidão de Inteiro 
Teor, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.5.4. ... Certidão Negativa 
de Infração Trabalhista. (ausente); 9.7.1. ... Certidão Negativa 
de Protestos da sede do licitante, emitidas em seu nome, 
datadas dos últimos 90 (noventa) dias ou que esteja dentro do 
prazo de validade expresso nas próprias. (ausente); 9.7.2. 
Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de 
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em 
data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do 
certame, se outro prazo não constar no documento, através do 
site do (trf1). (ausente); 27/07/2020 11:09:36

23/07/2020 - 16:40:14 28,00 03.555.456/0001-06 Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - 
Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do 
sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação 
exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado 
e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da 
sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente 
a etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da 
proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 
9.2. fornecedores cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado 
de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua declaração, 
em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, 
trabalhista à qualificação econômico-financeira e habilitação 
técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A 
proponente não atendeu os Item 9 do edital. 9.4.5. Certidão 
Especifica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.5.4. ... Certidão Negativa 
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de Infração Trabalhista. (ausente); 9.7.1. Certidão Negativa de 
Falência e Concordata, expedidos pelo distribuidor da sede da 
Licitante em data não superior a 90 (noventa) dias da data da 
abertura do certame, se outro prazo não constar no documento, 
Certidão Negativa de Protestos da sede do licitante, emitidas 
em seu nome, datadas dos últimos 90 (noventa) dias ou que 
esteja dentro do prazo de validade expresso nas próprias. 
(ausente); 27/07/2020 15:53:12

23/07/2020 - 16:40:36 27,00 08.241.684/0001-25 Válido

23/07/2020 - 16:40:45 25,00 03.555.456/0001-06

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - 
Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do 
sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação 
exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado 
e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da 
sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente 
a etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da 
proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 
9.2. fornecedores cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado 
de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua declaração, 
em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, 
trabalhista à qualificação econômico-financeira e habilitação 
técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A 
proponente não atendeu os Item 9 do edital. 9.4.5. Certidão 
Especifica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.5.4. ... Certidão Negativa 
de Infração Trabalhista. (ausente); 9.7.1. Certidão Negativa de 
Falência e Concordata, expedidos pelo distribuidor da sede da 
Licitante em data não superior a 90 (noventa) dias da data da 
abertura do certame, se outro prazo não constar no documento, 
Certidão Negativa de Protestos da sede do licitante, emitidas 
em seu nome, datadas dos últimos 90 (noventa) dias ou que 
esteja dentro do prazo de validade expresso nas próprias. 
(ausente); 27/07/2020 15:53:12

23/07/2020 - 16:43:31 24,00 08.241.684/0001-25 Válido

23/07/2020 - 16:44:15 23,00 03.555.456/0001-06

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - 
Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do 
sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação 
exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado 
e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da 
sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente 
a etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da 
proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 
9.2. fornecedores cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado 
de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua declaração, 
em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, 
trabalhista à qualificação econômico-financeira e habilitação 
técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A 
proponente não atendeu os Item 9 do edital. 9.4.5. Certidão 
Especifica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.5.4. ... Certidão Negativa 
de Infração Trabalhista. (ausente); 9.7.1. Certidão Negativa de 
Falência e Concordata, expedidos pelo distribuidor da sede da 
Licitante em data não superior a 90 (noventa) dias da data da 
abertura do certame, se outro prazo não constar no documento, 
Certidão Negativa de Protestos da sede do licitante, emitidas 
em seu nome, datadas dos últimos 90 (noventa) dias ou que 
esteja dentro do prazo de validade expresso nas próprias. 
(ausente); 27/07/2020 15:53:12

23/07/2020 - 16:46:56 22,99 (lance oculto) 03.555.456/0001-06

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - 
Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do 
sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação 
exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado 
e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da 
sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente 
a etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da 
proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 
9.2. fornecedores cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado 
de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua declaração, 
em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, 
trabalhista à qualificação econômico-financeira e habilitação 
técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A 
proponente não atendeu os Item 9 do edital. 9.4.5. Certidão 
Especifica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.5.4. ... Certidão Negativa 
de Infração Trabalhista. (ausente); 9.7.1. Certidão Negativa de 
Falência e Concordata, expedidos pelo distribuidor da sede da 
Licitante em data não superior a 90 (noventa) dias da data da 
abertura do certame, se outro prazo não constar no documento, 
Certidão Negativa de Protestos da sede do licitante, emitidas 
em seu nome, datadas dos últimos 90 (noventa) dias ou que 
esteja dentro do prazo de validade expresso nas próprias. 
(ausente); 27/07/2020 15:53:12

21/07/2020 - 11:54:58 14,70 (proposta) 21.254.778/0001-05 Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - 
Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do 
sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação 
exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado 
e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da 
sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente 
a etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da 
proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 
9.2. fornecedores cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado 
de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua declaração, 
em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, 
trabalhista à qualificação econômico-financeira e habilitação 
técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A 
proponente não atendeu os Item 9 do edital. 9.4.5. Certidão 
Especifica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.4.6. Certidão de Inteiro 
Teor, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.5.4. ... Certidão Negativa 
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de Infração Trabalhista. (ausente); 9.7.1. ... Certidão Negativa 
de Protestos da sede do licitante, emitidas em seu nome, 
datadas dos últimos 90 (noventa) dias ou que esteja dentro do 
prazo de validade expresso nas próprias. (ausente); 9.7.2. 
Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de 
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em 
data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do 
certame, se outro prazo não constar no documento, através do 
site do (trf1). (ausente); 27/07/2020 11:09:36

22/07/2020 - 02:15:01 19,90 (proposta) 03.555.456/0001-06

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - 
Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do 
sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação 
exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado 
e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da 
sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente 
a etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da 
proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 
9.2. fornecedores cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado 
de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua declaração, 
em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, 
trabalhista à qualificação econômico-financeira e habilitação 
técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A 
proponente não atendeu os Item 9 do edital. 9.4.5. Certidão 
Especifica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.5.4. ... Certidão Negativa 
de Infração Trabalhista. (ausente); 9.7.1. Certidão Negativa de 
Falência e Concordata, expedidos pelo distribuidor da sede da 
Licitante em data não superior a 90 (noventa) dias da data da 
abertura do certame, se outro prazo não constar no documento, 
Certidão Negativa de Protestos da sede do licitante, emitidas 
em seu nome, datadas dos últimos 90 (noventa) dias ou que 
esteja dentro do prazo de validade expresso nas próprias. 
(ausente); 27/07/2020 15:53:12

22/07/2020 - 15:02:51 12,00 (proposta) 23.104.806/0001-25

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6.13 do edital 
"6.13. O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 
(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação atendendo 
Art. 48, `PAR` 3º, do Decreto nº 10.024, de 2019."

22/07/2020 - 16:52:06 30,00 (proposta) 11.175.931/0001-47

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 8.21 do edital. 
8.21. Todos os licitantes que tiverem suas ofertas regularmente 
aceitas deverão encaminhar proposta inicial e realinhada no 
prazo máximo de 60 (sessenta) minutos via sistema; A 
proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - Os licitantes 
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, 
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos 
no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o 
preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da 
sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente 
a etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da 
proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 
9.2. fornecedores cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado 
de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua declaração, 
em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, 
trabalhista à qualificação econômico-financeira e habilitação 
técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A 
proponente não atendeu os Item 9 do edital. 9.4.5. Certidão 
Especifica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.4.6. Certidão de Inteiro 
Teor, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.5.4. ... Certidão Negativa 
de Infração Trabalhista. (ausente); 9.7.1. ... Certidão Negativa 
de Protestos da sede do licitante, emitidas em seu nome, 
datadas dos últimos 90 (noventa) dias ou que esteja dentro do 
prazo de validade expresso nas próprias. (ausente); 9.7.2. 
Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de 
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em 
data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do 
certame, se outro prazo não constar no documento, através do 
site do (trf1). (ausente); 27/07/2020 11:26:38

22/07/2020 - 16:59:56 600,00 (proposta) 30.351.303/0001-10

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6.13 do edital 
"6.13. O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 
(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação atendendo 
Art. 48, `PAR` 3º, do Decreto nº 10.024, de 2019."

22/07/2020 - 21:12:29 27,36 (proposta) 08.241.684/0001-25 Válido

23/07/2020 - 16:32:35 14,00 03.555.456/0001-06

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - 
Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do 
sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação 
exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado 
e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da 
sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente 
a etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da 
proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 
9.2. fornecedores cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado 
de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua declaração, 
em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, 
trabalhista à qualificação econômico-financeira e habilitação 
técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A 
proponente não atendeu os Item 9 do edital. 9.4.5. Certidão 
Especifica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.5.4. ... Certidão Negativa 
de Infração Trabalhista. (ausente); 9.7.1. Certidão Negativa de 
Falência e Concordata, expedidos pelo distribuidor da sede da 
Licitante em data não superior a 90 (noventa) dias da data da 
abertura do certame, se outro prazo não constar no documento, 
Certidão Negativa de Protestos da sede do licitante, emitidas 
em seu nome, datadas dos últimos 90 (noventa) dias ou que 
esteja dentro do prazo de validade expresso nas próprias. 
(ausente); 27/07/2020 15:53:12

23/07/2020 - 16:34:34 13,98 08.241.684/0001-25 Válido
23/07/2020 - 16:35:09 13,00 03.555.456/0001-06 Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - 

Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do 
sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação 
exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado 
e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da 
sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente 
a etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da 
proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 
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9.2. fornecedores cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado 
de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua declaração, 
em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, 
trabalhista à qualificação econômico-financeira e habilitação 
técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A 
proponente não atendeu os Item 9 do edital. 9.4.5. Certidão 
Especifica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.5.4. ... Certidão Negativa 
de Infração Trabalhista. (ausente); 9.7.1. Certidão Negativa de 
Falência e Concordata, expedidos pelo distribuidor da sede da 
Licitante em data não superior a 90 (noventa) dias da data da 
abertura do certame, se outro prazo não constar no documento, 
Certidão Negativa de Protestos da sede do licitante, emitidas 
em seu nome, datadas dos últimos 90 (noventa) dias ou que 
esteja dentro do prazo de validade expresso nas próprias. 
(ausente); 27/07/2020 15:53:12

23/07/2020 - 16:40:00 12,95 21.254.778/0001-05

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - 
Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do 
sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação 
exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado 
e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da 
sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente 
a etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da 
proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 
9.2. fornecedores cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado 
de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua declaração, 
em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, 
trabalhista à qualificação econômico-financeira e habilitação 
técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A 
proponente não atendeu os Item 9 do edital. 9.4.5. Certidão 
Especifica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.4.6. Certidão de Inteiro 
Teor, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.5.4. ... Certidão Negativa 
de Infração Trabalhista. (ausente); 9.7.1. ... Certidão Negativa 
de Protestos da sede do licitante, emitidas em seu nome, 
datadas dos últimos 90 (noventa) dias ou que esteja dentro do 
prazo de validade expresso nas próprias. (ausente); 9.7.2. 
Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de 
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em 
data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do 
certame, se outro prazo não constar no documento, através do 
site do (trf1). (ausente); 27/07/2020 11:09:36

23/07/2020 - 16:40:19 12,00 03.555.456/0001-06

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - 
Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do 
sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação 
exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado 
e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da 
sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente 
a etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da 
proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 
9.2. fornecedores cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado 
de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua declaração, 
em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, 
trabalhista à qualificação econômico-financeira e habilitação 
técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A 
proponente não atendeu os Item 9 do edital. 9.4.5. Certidão 
Especifica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.5.4. ... Certidão Negativa 
de Infração Trabalhista. (ausente); 9.7.1. Certidão Negativa de 
Falência e Concordata, expedidos pelo distribuidor da sede da 
Licitante em data não superior a 90 (noventa) dias da data da 
abertura do certame, se outro prazo não constar no documento, 
Certidão Negativa de Protestos da sede do licitante, emitidas 
em seu nome, datadas dos últimos 90 (noventa) dias ou que 
esteja dentro do prazo de validade expresso nas próprias. 
(ausente); 27/07/2020 15:53:12

23/07/2020 - 16:40:23 11,96 11.175.931/0001-47

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 8.21 do edital. 
8.21. Todos os licitantes que tiverem suas ofertas regularmente 
aceitas deverão encaminhar proposta inicial e realinhada no 
prazo máximo de 60 (sessenta) minutos via sistema; A 
proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - Os licitantes 
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, 
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos 
no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o 
preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da 
sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente 
a etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da 
proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 
9.2. fornecedores cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado 
de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua declaração, 
em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, 
trabalhista à qualificação econômico-financeira e habilitação 
técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A 
proponente não atendeu os Item 9 do edital. 9.4.5. Certidão 
Especifica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.4.6. Certidão de Inteiro 
Teor, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.5.4. ... Certidão Negativa 
de Infração Trabalhista. (ausente); 9.7.1. ... Certidão Negativa 
de Protestos da sede do licitante, emitidas em seu nome, 
datadas dos últimos 90 (noventa) dias ou que esteja dentro do 
prazo de validade expresso nas próprias. (ausente); 9.7.2. 
Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de 
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em 
data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do 
certame, se outro prazo não constar no documento, através do 
site do (trf1). (ausente); 27/07/2020 11:26:38

23/07/2020 - 16:40:51 11,00 03.555.456/0001-06 Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - 
Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do 
sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação 
exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado 
e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da 
sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente 
a etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da 
proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 
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9.2. fornecedores cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado 
de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua declaração, 
em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, 
trabalhista à qualificação econômico-financeira e habilitação 
técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A 
proponente não atendeu os Item 9 do edital. 9.4.5. Certidão 
Especifica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.5.4. ... Certidão Negativa 
de Infração Trabalhista. (ausente); 9.7.1. Certidão Negativa de 
Falência e Concordata, expedidos pelo distribuidor da sede da 
Licitante em data não superior a 90 (noventa) dias da data da 
abertura do certame, se outro prazo não constar no documento, 
Certidão Negativa de Protestos da sede do licitante, emitidas 
em seu nome, datadas dos últimos 90 (noventa) dias ou que 
esteja dentro do prazo de validade expresso nas próprias. 
(ausente); 27/07/2020 15:53:12

23/07/2020 - 16:44:25 11,43 (lance oculto) 11.175.931/0001-47

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 8.21 do edital. 
8.21. Todos os licitantes que tiverem suas ofertas regularmente 
aceitas deverão encaminhar proposta inicial e realinhada no 
prazo máximo de 60 (sessenta) minutos via sistema; A 
proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - Os licitantes 
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, 
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos 
no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o 
preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da 
sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente 
a etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da 
proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 
9.2. fornecedores cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado 
de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua declaração, 
em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, 
trabalhista à qualificação econômico-financeira e habilitação 
técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A 
proponente não atendeu os Item 9 do edital. 9.4.5. Certidão 
Especifica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.4.6. Certidão de Inteiro 
Teor, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.5.4. ... Certidão Negativa 
de Infração Trabalhista. (ausente); 9.7.1. ... Certidão Negativa 
de Protestos da sede do licitante, emitidas em seu nome, 
datadas dos últimos 90 (noventa) dias ou que esteja dentro do 
prazo de validade expresso nas próprias. (ausente); 9.7.2. 
Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de 
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em 
data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do 
certame, se outro prazo não constar no documento, através do 
site do (trf1). (ausente); 27/07/2020 11:26:38

23/07/2020 - 16:44:47 10,99 (lance oculto) 03.555.456/0001-06

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - 
Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do 
sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação 
exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado 
e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da 
sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente 
a etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da 
proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 
9.2. fornecedores cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado 
de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua declaração, 
em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, 
trabalhista à qualificação econômico-financeira e habilitação 
técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A 
proponente não atendeu os Item 9 do edital. 9.4.5. Certidão 
Especifica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.5.4. ... Certidão Negativa 
de Infração Trabalhista. (ausente); 9.7.1. Certidão Negativa de 
Falência e Concordata, expedidos pelo distribuidor da sede da 
Licitante em data não superior a 90 (noventa) dias da data da 
abertura do certame, se outro prazo não constar no documento, 
Certidão Negativa de Protestos da sede do licitante, emitidas 
em seu nome, datadas dos últimos 90 (noventa) dias ou que 
esteja dentro do prazo de validade expresso nas próprias. 
(ausente); 27/07/2020 15:53:12

21/07/2020 - 11:54:56 14,70 (proposta) 21.254.778/0001-05

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - 
Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do 
sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação 
exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado 
e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da 
sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente 
a etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da 
proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 
9.2. fornecedores cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado 
de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua declaração, 
em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, 
trabalhista à qualificação econômico-financeira e habilitação 
técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A 
proponente não atendeu os Item 9 do edital. 9.4.5. Certidão 
Especifica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.4.6. Certidão de Inteiro 
Teor, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.5.4. ... Certidão Negativa 
de Infração Trabalhista. (ausente); 9.7.1. ... Certidão Negativa 
de Protestos da sede do licitante, emitidas em seu nome, 
datadas dos últimos 90 (noventa) dias ou que esteja dentro do 
prazo de validade expresso nas próprias. (ausente); 9.7.2. 
Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de 
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em 
data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do 
certame, se outro prazo não constar no documento, através do 
site do (trf1). (ausente); 27/07/2020 11:09:36

22/07/2020 - 02:17:01 29,90 (proposta) 03.555.456/0001-06 Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - 
Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do 
sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação 
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exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado 
e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da 
sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente 
a etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da 
proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 
9.2. fornecedores cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado 
de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua declaração, 
em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, 
trabalhista à qualificação econômico-financeira e habilitação 
técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A 
proponente não atendeu os Item 9 do edital. 9.4.5. Certidão 
Especifica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.5.4. ... Certidão Negativa 
de Infração Trabalhista. (ausente); 9.7.1. Certidão Negativa de 
Falência e Concordata, expedidos pelo distribuidor da sede da 
Licitante em data não superior a 90 (noventa) dias da data da 
abertura do certame, se outro prazo não constar no documento, 
Certidão Negativa de Protestos da sede do licitante, emitidas 
em seu nome, datadas dos últimos 90 (noventa) dias ou que 
esteja dentro do prazo de validade expresso nas próprias. 
(ausente); 27/07/2020 15:53:12

22/07/2020 - 15:04:47 17,60 (proposta) 23.104.806/0001-25

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6.13 do edital 
"6.13. O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 
(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação atendendo 
Art. 48, `PAR` 3º, do Decreto nº 10.024, de 2019."

22/07/2020 - 16:52:34 30,00 (proposta) 11.175.931/0001-47

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 8.21 do edital. 
8.21. Todos os licitantes que tiverem suas ofertas regularmente 
aceitas deverão encaminhar proposta inicial e realinhada no 
prazo máximo de 60 (sessenta) minutos via sistema; A 
proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - Os licitantes 
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, 
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos 
no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o 
preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da 
sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente 
a etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da 
proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 
9.2. fornecedores cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado 
de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua declaração, 
em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, 
trabalhista à qualificação econômico-financeira e habilitação 
técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A 
proponente não atendeu os Item 9 do edital. 9.4.5. Certidão 
Especifica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.4.6. Certidão de Inteiro 
Teor, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.5.4. ... Certidão Negativa 
de Infração Trabalhista. (ausente); 9.7.1. ... Certidão Negativa 
de Protestos da sede do licitante, emitidas em seu nome, 
datadas dos últimos 90 (noventa) dias ou que esteja dentro do 
prazo de validade expresso nas próprias. (ausente); 9.7.2. 
Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de 
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em 
data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do 
certame, se outro prazo não constar no documento, através do 
site do (trf1). (ausente); 27/07/2020 11:26:38

22/07/2020 - 17:00:41 600,00 (proposta) 30.351.303/0001-10

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6.13 do edital 
"6.13. O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 
(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação atendendo 
Art. 48, `PAR` 3º, do Decreto nº 10.024, de 2019."

22/07/2020 - 21:13:08 38,74 (proposta) 08.241.684/0001-25 Válido

23/07/2020 - 16:32:45 14,00 03.555.456/0001-06

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - 
Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do 
sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação 
exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado 
e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da 
sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente 
a etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da 
proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 
9.2. fornecedores cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado 
de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua declaração, 
em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, 
trabalhista à qualificação econômico-financeira e habilitação 
técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A 
proponente não atendeu os Item 9 do edital. 9.4.5. Certidão 
Especifica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.5.4. ... Certidão Negativa 
de Infração Trabalhista. (ausente); 9.7.1. Certidão Negativa de 
Falência e Concordata, expedidos pelo distribuidor da sede da 
Licitante em data não superior a 90 (noventa) dias da data da 
abertura do certame, se outro prazo não constar no documento, 
Certidão Negativa de Protestos da sede do licitante, emitidas 
em seu nome, datadas dos últimos 90 (noventa) dias ou que 
esteja dentro do prazo de validade expresso nas próprias. 
(ausente); 27/07/2020 15:53:12

23/07/2020 - 16:40:00 13,95 21.254.778/0001-05 Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - 
Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do 
sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação 
exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado 
e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da 
sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente 
a etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da 
proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 
9.2. fornecedores cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado 
de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua declaração, 
em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, 
trabalhista à qualificação econômico-financeira e habilitação 
técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A 
proponente não atendeu os Item 9 do edital. 9.4.5. Certidão 
Especifica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.4.6. Certidão de Inteiro 
Teor, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.5.4. ... Certidão Negativa 
de Infração Trabalhista. (ausente); 9.7.1. ... Certidão Negativa 
de Protestos da sede do licitante, emitidas em seu nome, 
datadas dos últimos 90 (noventa) dias ou que esteja dentro do 
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prazo de validade expresso nas próprias. (ausente); 9.7.2. 
Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de 
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em 
data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do 
certame, se outro prazo não constar no documento, através do 
site do (trf1). (ausente); 27/07/2020 11:09:36

23/07/2020 - 16:40:23 13,90 11.175.931/0001-47

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 8.21 do edital. 
8.21. Todos os licitantes que tiverem suas ofertas regularmente 
aceitas deverão encaminhar proposta inicial e realinhada no 
prazo máximo de 60 (sessenta) minutos via sistema; A 
proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - Os licitantes 
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, 
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos 
no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o 
preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da 
sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente 
a etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da 
proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 
9.2. fornecedores cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado 
de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua declaração, 
em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, 
trabalhista à qualificação econômico-financeira e habilitação 
técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A 
proponente não atendeu os Item 9 do edital. 9.4.5. Certidão 
Especifica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.4.6. Certidão de Inteiro 
Teor, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.5.4. ... Certidão Negativa 
de Infração Trabalhista. (ausente); 9.7.1. ... Certidão Negativa 
de Protestos da sede do licitante, emitidas em seu nome, 
datadas dos últimos 90 (noventa) dias ou que esteja dentro do 
prazo de validade expresso nas próprias. (ausente); 9.7.2. 
Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de 
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em 
data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do 
certame, se outro prazo não constar no documento, através do 
site do (trf1). (ausente); 27/07/2020 11:26:38

23/07/2020 - 16:40:27 13,85 21.254.778/0001-05

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - 
Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do 
sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação 
exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado 
e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da 
sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente 
a etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da 
proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 
9.2. fornecedores cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado 
de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua declaração, 
em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, 
trabalhista à qualificação econômico-financeira e habilitação 
técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A 
proponente não atendeu os Item 9 do edital. 9.4.5. Certidão 
Especifica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.4.6. Certidão de Inteiro 
Teor, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.5.4. ... Certidão Negativa 
de Infração Trabalhista. (ausente); 9.7.1. ... Certidão Negativa 
de Protestos da sede do licitante, emitidas em seu nome, 
datadas dos últimos 90 (noventa) dias ou que esteja dentro do 
prazo de validade expresso nas próprias. (ausente); 9.7.2. 
Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de 
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em 
data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do 
certame, se outro prazo não constar no documento, através do 
site do (trf1). (ausente); 27/07/2020 11:09:36

23/07/2020 - 16:40:31 13,83 11.175.931/0001-47

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 8.21 do edital. 
8.21. Todos os licitantes que tiverem suas ofertas regularmente 
aceitas deverão encaminhar proposta inicial e realinhada no 
prazo máximo de 60 (sessenta) minutos via sistema; A 
proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - Os licitantes 
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, 
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos 
no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o 
preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da 
sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente 
a etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da 
proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 
9.2. fornecedores cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado 
de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua declaração, 
em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, 
trabalhista à qualificação econômico-financeira e habilitação 
técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A 
proponente não atendeu os Item 9 do edital. 9.4.5. Certidão 
Especifica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.4.6. Certidão de Inteiro 
Teor, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.5.4. ... Certidão Negativa 
de Infração Trabalhista. (ausente); 9.7.1. ... Certidão Negativa 
de Protestos da sede do licitante, emitidas em seu nome, 
datadas dos últimos 90 (noventa) dias ou que esteja dentro do 
prazo de validade expresso nas próprias. (ausente); 9.7.2. 
Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de 
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em 
data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do 
certame, se outro prazo não constar no documento, através do 
site do (trf1). (ausente); 27/07/2020 11:26:38

23/07/2020 - 16:40:56 12,00 03.555.456/0001-06 Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - 
Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do 
sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação 
exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado 
e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da 
sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente 
a etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da 
proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 
9.2. fornecedores cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado 
de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua declaração, 
em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, 
trabalhista à qualificação econômico-financeira e habilitação 
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técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A 
proponente não atendeu os Item 9 do edital. 9.4.5. Certidão 
Especifica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.5.4. ... Certidão Negativa 
de Infração Trabalhista. (ausente); 9.7.1. Certidão Negativa de 
Falência e Concordata, expedidos pelo distribuidor da sede da 
Licitante em data não superior a 90 (noventa) dias da data da 
abertura do certame, se outro prazo não constar no documento, 
Certidão Negativa de Protestos da sede do licitante, emitidas 
em seu nome, datadas dos últimos 90 (noventa) dias ou que 
esteja dentro do prazo de validade expresso nas próprias. 
(ausente); 27/07/2020 15:53:12

23/07/2020 - 16:41:00 11,96 11.175.931/0001-47

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 8.21 do edital. 
8.21. Todos os licitantes que tiverem suas ofertas regularmente 
aceitas deverão encaminhar proposta inicial e realinhada no 
prazo máximo de 60 (sessenta) minutos via sistema; A 
proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - Os licitantes 
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, 
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos 
no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o 
preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da 
sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente 
a etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da 
proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 
9.2. fornecedores cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado 
de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua declaração, 
em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, 
trabalhista à qualificação econômico-financeira e habilitação 
técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A 
proponente não atendeu os Item 9 do edital. 9.4.5. Certidão 
Especifica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.4.6. Certidão de Inteiro 
Teor, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.5.4. ... Certidão Negativa 
de Infração Trabalhista. (ausente); 9.7.1. ... Certidão Negativa 
de Protestos da sede do licitante, emitidas em seu nome, 
datadas dos últimos 90 (noventa) dias ou que esteja dentro do 
prazo de validade expresso nas próprias. (ausente); 9.7.2. 
Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de 
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em 
data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do 
certame, se outro prazo não constar no documento, através do 
site do (trf1). (ausente); 27/07/2020 11:26:38

23/07/2020 - 16:41:08 11,00 03.555.456/0001-06

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - 
Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do 
sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação 
exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado 
e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da 
sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente 
a etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da 
proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 
9.2. fornecedores cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado 
de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua declaração, 
em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, 
trabalhista à qualificação econômico-financeira e habilitação 
técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A 
proponente não atendeu os Item 9 do edital. 9.4.5. Certidão 
Especifica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.5.4. ... Certidão Negativa 
de Infração Trabalhista. (ausente); 9.7.1. Certidão Negativa de 
Falência e Concordata, expedidos pelo distribuidor da sede da 
Licitante em data não superior a 90 (noventa) dias da data da 
abertura do certame, se outro prazo não constar no documento, 
Certidão Negativa de Protestos da sede do licitante, emitidas 
em seu nome, datadas dos últimos 90 (noventa) dias ou que 
esteja dentro do prazo de validade expresso nas próprias. 
(ausente); 27/07/2020 15:53:12

23/07/2020 - 16:46:19 11,43 (lance oculto) 11.175.931/0001-47

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 8.21 do edital. 
8.21. Todos os licitantes que tiverem suas ofertas regularmente 
aceitas deverão encaminhar proposta inicial e realinhada no 
prazo máximo de 60 (sessenta) minutos via sistema; A 
proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - Os licitantes 
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, 
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos 
no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o 
preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da 
sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente 
a etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da 
proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 
9.2. fornecedores cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado 
de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua declaração, 
em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, 
trabalhista à qualificação econômico-financeira e habilitação 
técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A 
proponente não atendeu os Item 9 do edital. 9.4.5. Certidão 
Especifica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.4.6. Certidão de Inteiro 
Teor, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.5.4. ... Certidão Negativa 
de Infração Trabalhista. (ausente); 9.7.1. ... Certidão Negativa 
de Protestos da sede do licitante, emitidas em seu nome, 
datadas dos últimos 90 (noventa) dias ou que esteja dentro do 
prazo de validade expresso nas próprias. (ausente); 9.7.2. 
Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de 
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em 
data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do 
certame, se outro prazo não constar no documento, através do 
site do (trf1). (ausente); 27/07/2020 11:26:38

23/07/2020 - 16:47:08 10,99 (lance oculto) 03.555.456/0001-06 Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - 
Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do 
sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação 
exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado 
e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da 
sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente 
a etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da 
proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 
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9.2. fornecedores cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado 
de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua declaração, 
em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, 
trabalhista à qualificação econômico-financeira e habilitação 
técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A 
proponente não atendeu os Item 9 do edital. 9.4.5. Certidão 
Especifica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.5.4. ... Certidão Negativa 
de Infração Trabalhista. (ausente); 9.7.1. Certidão Negativa de 
Falência e Concordata, expedidos pelo distribuidor da sede da 
Licitante em data não superior a 90 (noventa) dias da data da 
abertura do certame, se outro prazo não constar no documento, 
Certidão Negativa de Protestos da sede do licitante, emitidas 
em seu nome, datadas dos últimos 90 (noventa) dias ou que 
esteja dentro do prazo de validade expresso nas próprias. 
(ausente); 27/07/2020 15:53:12

27/07/2020 - 16:12:14 23,26 08.241.684/0001-25 Válido

21/07/2020 - 11:54:56 31,10 (proposta) 21.254.778/0001-05

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - 
Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do 
sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação 
exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado 
e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da 
sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente 
a etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da 
proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 
9.2. fornecedores cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado 
de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua declaração, 
em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, 
trabalhista à qualificação econômico-financeira e habilitação 
técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A 
proponente não atendeu os Item 9 do edital. 9.4.5. Certidão 
Especifica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.4.6. Certidão de Inteiro 
Teor, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.5.4. ... Certidão Negativa 
de Infração Trabalhista. (ausente); 9.7.1. ... Certidão Negativa 
de Protestos da sede do licitante, emitidas em seu nome, 
datadas dos últimos 90 (noventa) dias ou que esteja dentro do 
prazo de validade expresso nas próprias. (ausente); 9.7.2. 
Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de 
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em 
data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do 
certame, se outro prazo não constar no documento, através do 
site do (trf1). (ausente); 27/07/2020 11:09:36

22/07/2020 - 02:19:21 38,00 (proposta) 03.555.456/0001-06

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - 
Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do 
sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação 
exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado 
e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da 
sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente 
a etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da 
proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 
9.2. fornecedores cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado 
de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua declaração, 
em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, 
trabalhista à qualificação econômico-financeira e habilitação 
técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A 
proponente não atendeu os Item 9 do edital. 9.4.5. Certidão 
Especifica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.5.4. ... Certidão Negativa 
de Infração Trabalhista. (ausente); 9.7.1. Certidão Negativa de 
Falência e Concordata, expedidos pelo distribuidor da sede da 
Licitante em data não superior a 90 (noventa) dias da data da 
abertura do certame, se outro prazo não constar no documento, 
Certidão Negativa de Protestos da sede do licitante, emitidas 
em seu nome, datadas dos últimos 90 (noventa) dias ou que 
esteja dentro do prazo de validade expresso nas próprias. 
(ausente); 27/07/2020 15:53:12

22/07/2020 - 15:05:34 23,00 (proposta) 23.104.806/0001-25

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6.13 do edital 
"6.13. O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 
(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação atendendo 
Art. 48, `PAR` 3º, do Decreto nº 10.024, de 2019."

22/07/2020 - 16:53:21 50,00 (proposta) 11.175.931/0001-47 Cancelado - A proponente não atendeu o Item 8.21 do edital. 
8.21. Todos os licitantes que tiverem suas ofertas regularmente 
aceitas deverão encaminhar proposta inicial e realinhada no 
prazo máximo de 60 (sessenta) minutos via sistema; A 
proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - Os licitantes 
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, 
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos 
no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o 
preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da 
sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente 
a etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da 
proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 
9.2. fornecedores cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado 
de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua declaração, 
em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, 
trabalhista à qualificação econômico-financeira e habilitação 
técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A 
proponente não atendeu os Item 9 do edital. 9.4.5. Certidão 
Especifica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.4.6. Certidão de Inteiro 
Teor, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.5.4. ... Certidão Negativa 
de Infração Trabalhista. (ausente); 9.7.1. ... Certidão Negativa 
de Protestos da sede do licitante, emitidas em seu nome, 
datadas dos últimos 90 (noventa) dias ou que esteja dentro do 
prazo de validade expresso nas próprias. (ausente); 9.7.2. 
Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de 
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em 
data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do 
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certame, se outro prazo não constar no documento, através do 
site do (trf1). (ausente); 27/07/2020 11:26:38

22/07/2020 - 17:01:20 600,00 (proposta) 30.351.303/0001-10

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6.13 do edital 
"6.13. O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 
(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação atendendo 
Art. 48, `PAR` 3º, do Decreto nº 10.024, de 2019."

22/07/2020 - 21:13:50 22,52 (proposta) 08.241.684/0001-25 Válido

23/07/2020 - 16:32:55 22,00 03.555.456/0001-06

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - 
Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do 
sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação 
exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado 
e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da 
sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente 
a etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da 
proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 
9.2. fornecedores cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado 
de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua declaração, 
em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, 
trabalhista à qualificação econômico-financeira e habilitação 
técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A 
proponente não atendeu os Item 9 do edital. 9.4.5. Certidão 
Especifica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.5.4. ... Certidão Negativa 
de Infração Trabalhista. (ausente); 9.7.1. Certidão Negativa de 
Falência e Concordata, expedidos pelo distribuidor da sede da 
Licitante em data não superior a 90 (noventa) dias da data da 
abertura do certame, se outro prazo não constar no documento, 
Certidão Negativa de Protestos da sede do licitante, emitidas 
em seu nome, datadas dos últimos 90 (noventa) dias ou que 
esteja dentro do prazo de validade expresso nas próprias. 
(ausente); 27/07/2020 15:53:12

23/07/2020 - 16:34:48 21,98 08.241.684/0001-25 Válido

23/07/2020 - 16:35:19 21,00 03.555.456/0001-06

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - 
Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do 
sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação 
exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado 
e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da 
sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente 
a etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da 
proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 
9.2. fornecedores cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado 
de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua declaração, 
em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, 
trabalhista à qualificação econômico-financeira e habilitação 
técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A 
proponente não atendeu os Item 9 do edital. 9.4.5. Certidão 
Especifica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.5.4. ... Certidão Negativa 
de Infração Trabalhista. (ausente); 9.7.1. Certidão Negativa de 
Falência e Concordata, expedidos pelo distribuidor da sede da 
Licitante em data não superior a 90 (noventa) dias da data da 
abertura do certame, se outro prazo não constar no documento, 
Certidão Negativa de Protestos da sede do licitante, emitidas 
em seu nome, datadas dos últimos 90 (noventa) dias ou que 
esteja dentro do prazo de validade expresso nas próprias. 
(ausente); 27/07/2020 15:53:12

23/07/2020 - 16:38:03 20,00 08.241.684/0001-25 Válido

23/07/2020 - 16:38:31 19,00 03.555.456/0001-06

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - 
Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do 
sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação 
exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado 
e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da 
sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente 
a etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da 
proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 
9.2. fornecedores cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado 
de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua declaração, 
em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, 
trabalhista à qualificação econômico-financeira e habilitação 
técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A 
proponente não atendeu os Item 9 do edital. 9.4.5. Certidão 
Especifica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.5.4. ... Certidão Negativa 
de Infração Trabalhista. (ausente); 9.7.1. Certidão Negativa de 
Falência e Concordata, expedidos pelo distribuidor da sede da 
Licitante em data não superior a 90 (noventa) dias da data da 
abertura do certame, se outro prazo não constar no documento, 
Certidão Negativa de Protestos da sede do licitante, emitidas 
em seu nome, datadas dos últimos 90 (noventa) dias ou que 
esteja dentro do prazo de validade expresso nas próprias. 
(ausente); 27/07/2020 15:53:12

23/07/2020 - 16:40:07 21,93 11.175.931/0001-47 Cancelado - A proponente não atendeu o Item 8.21 do edital. 
8.21. Todos os licitantes que tiverem suas ofertas regularmente 
aceitas deverão encaminhar proposta inicial e realinhada no 
prazo máximo de 60 (sessenta) minutos via sistema; A 
proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - Os licitantes 
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, 
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos 
no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o 
preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da 
sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente 
a etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da 
proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 
9.2. fornecedores cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado 
de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua declaração, 
em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, 
trabalhista à qualificação econômico-financeira e habilitação 
técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A 
proponente não atendeu os Item 9 do edital. 9.4.5. Certidão 
Especifica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.4.6. Certidão de Inteiro 
Teor, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.5.4. ... Certidão Negativa 
de Infração Trabalhista. (ausente); 9.7.1. ... Certidão Negativa 
de Protestos da sede do licitante, emitidas em seu nome, 
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datadas dos últimos 90 (noventa) dias ou que esteja dentro do 
prazo de validade expresso nas próprias. (ausente); 9.7.2. 
Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de 
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em 
data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do 
certame, se outro prazo não constar no documento, através do 
site do (trf1). (ausente); 27/07/2020 11:26:38

23/07/2020 - 16:40:54 18,98 08.241.684/0001-25 Válido

23/07/2020 - 16:41:02 17,00 03.555.456/0001-06

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - 
Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do 
sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação 
exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado 
e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da 
sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente 
a etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da 
proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 
9.2. fornecedores cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado 
de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua declaração, 
em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, 
trabalhista à qualificação econômico-financeira e habilitação 
técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A 
proponente não atendeu os Item 9 do edital. 9.4.5. Certidão 
Especifica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.5.4. ... Certidão Negativa 
de Infração Trabalhista. (ausente); 9.7.1. Certidão Negativa de 
Falência e Concordata, expedidos pelo distribuidor da sede da 
Licitante em data não superior a 90 (noventa) dias da data da 
abertura do certame, se outro prazo não constar no documento, 
Certidão Negativa de Protestos da sede do licitante, emitidas 
em seu nome, datadas dos últimos 90 (noventa) dias ou que 
esteja dentro do prazo de validade expresso nas próprias. 
(ausente); 27/07/2020 15:53:12

23/07/2020 - 16:43:50 21,11 (lance oculto) 11.175.931/0001-47

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 8.21 do edital. 
8.21. Todos os licitantes que tiverem suas ofertas regularmente 
aceitas deverão encaminhar proposta inicial e realinhada no 
prazo máximo de 60 (sessenta) minutos via sistema; A 
proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - Os licitantes 
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, 
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos 
no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o 
preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da 
sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente 
a etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da 
proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 
9.2. fornecedores cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado 
de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua declaração, 
em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, 
trabalhista à qualificação econômico-financeira e habilitação 
técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A 
proponente não atendeu os Item 9 do edital. 9.4.5. Certidão 
Especifica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.4.6. Certidão de Inteiro 
Teor, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.5.4. ... Certidão Negativa 
de Infração Trabalhista. (ausente); 9.7.1. ... Certidão Negativa 
de Protestos da sede do licitante, emitidas em seu nome, 
datadas dos últimos 90 (noventa) dias ou que esteja dentro do 
prazo de validade expresso nas próprias. (ausente); 9.7.2. 
Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de 
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em 
data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do 
certame, se outro prazo não constar no documento, através do 
site do (trf1). (ausente); 27/07/2020 11:26:38

23/07/2020 - 16:44:33 16,99 (lance oculto) 03.555.456/0001-06

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - 
Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do 
sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação 
exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado 
e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da 
sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente 
a etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da 
proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 
9.2. fornecedores cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado 
de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua declaração, 
em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, 
trabalhista à qualificação econômico-financeira e habilitação 
técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A 
proponente não atendeu os Item 9 do edital. 9.4.5. Certidão 
Especifica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.5.4. ... Certidão Negativa 
de Infração Trabalhista. (ausente); 9.7.1. Certidão Negativa de 
Falência e Concordata, expedidos pelo distribuidor da sede da 
Licitante em data não superior a 90 (noventa) dias da data da 
abertura do certame, se outro prazo não constar no documento, 
Certidão Negativa de Protestos da sede do licitante, emitidas 
em seu nome, datadas dos últimos 90 (noventa) dias ou que 
esteja dentro do prazo de validade expresso nas próprias. 
(ausente); 27/07/2020 15:53:12

21/07/2020 - 11:54:56 31,10 (proposta) 21.254.778/0001-05 Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - 
Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do 
sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação 
exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado 
e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da 
sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente 
a etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da 
proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 
9.2. fornecedores cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado 
de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua declaração, 
em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, 
trabalhista à qualificação econômico-financeira e habilitação 
técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A 

Page 90 of 232Portal de Compras Públicas | Ata Final

30/07/2020file:///C:/Users/FABIO/Downloads/AtaTotal_120274.html



Data Valor CNPJ Situação
proponente não atendeu os Item 9 do edital. 9.4.5. Certidão 
Especifica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.4.6. Certidão de Inteiro 
Teor, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.5.4. ... Certidão Negativa 
de Infração Trabalhista. (ausente); 9.7.1. ... Certidão Negativa 
de Protestos da sede do licitante, emitidas em seu nome, 
datadas dos últimos 90 (noventa) dias ou que esteja dentro do 
prazo de validade expresso nas próprias. (ausente); 9.7.2. 
Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de 
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em 
data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do 
certame, se outro prazo não constar no documento, através do 
site do (trf1). (ausente); 27/07/2020 11:09:36

22/07/2020 - 02:20:59 48,00 (proposta) 03.555.456/0001-06

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - 
Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do 
sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação 
exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado 
e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da 
sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente 
a etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da 
proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 
9.2. fornecedores cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado 
de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua declaração, 
em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, 
trabalhista à qualificação econômico-financeira e habilitação 
técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A 
proponente não atendeu os Item 9 do edital. 9.4.5. Certidão 
Especifica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.5.4. ... Certidão Negativa 
de Infração Trabalhista. (ausente); 9.7.1. Certidão Negativa de 
Falência e Concordata, expedidos pelo distribuidor da sede da 
Licitante em data não superior a 90 (noventa) dias da data da 
abertura do certame, se outro prazo não constar no documento, 
Certidão Negativa de Protestos da sede do licitante, emitidas 
em seu nome, datadas dos últimos 90 (noventa) dias ou que 
esteja dentro do prazo de validade expresso nas próprias. 
(ausente); 27/07/2020 15:53:12

22/07/2020 - 15:08:26 11,00 (proposta) 23.104.806/0001-25

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6.13 do edital 
"6.13. O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 
(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação atendendo 
Art. 48, `PAR` 3º, do Decreto nº 10.024, de 2019."

22/07/2020 - 16:53:55 50,00 (proposta) 11.175.931/0001-47

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 8.21 do edital. 
8.21. Todos os licitantes que tiverem suas ofertas regularmente 
aceitas deverão encaminhar proposta inicial e realinhada no 
prazo máximo de 60 (sessenta) minutos via sistema; A 
proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - Os licitantes 
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, 
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos 
no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o 
preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da 
sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente 
a etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da 
proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 
9.2. fornecedores cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado 
de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua declaração, 
em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, 
trabalhista à qualificação econômico-financeira e habilitação 
técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A 
proponente não atendeu os Item 9 do edital. 9.4.5. Certidão 
Especifica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.4.6. Certidão de Inteiro 
Teor, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.5.4. ... Certidão Negativa 
de Infração Trabalhista. (ausente); 9.7.1. ... Certidão Negativa 
de Protestos da sede do licitante, emitidas em seu nome, 
datadas dos últimos 90 (noventa) dias ou que esteja dentro do 
prazo de validade expresso nas próprias. (ausente); 9.7.2. 
Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de 
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em 
data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do 
certame, se outro prazo não constar no documento, através do 
site do (trf1). (ausente); 27/07/2020 11:26:38

22/07/2020 - 17:02:23 100,00 (proposta) 30.351.303/0001-10

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6.13 do edital 
"6.13. O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 
(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação atendendo 
Art. 48, `PAR` 3º, do Decreto nº 10.024, de 2019."

22/07/2020 - 21:14:26 33,34 (proposta) 08.241.684/0001-25 Válido

23/07/2020 - 16:33:05 31,00 03.555.456/0001-06

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - 
Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do 
sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação 
exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado 
e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da 
sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente 
a etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da 
proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 
9.2. fornecedores cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado 
de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua declaração, 
em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, 
trabalhista à qualificação econômico-financeira e habilitação 
técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A 
proponente não atendeu os Item 9 do edital. 9.4.5. Certidão 
Especifica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.5.4. ... Certidão Negativa 
de Infração Trabalhista. (ausente); 9.7.1. Certidão Negativa de 
Falência e Concordata, expedidos pelo distribuidor da sede da 
Licitante em data não superior a 90 (noventa) dias da data da 
abertura do certame, se outro prazo não constar no documento, 
Certidão Negativa de Protestos da sede do licitante, emitidas 
em seu nome, datadas dos últimos 90 (noventa) dias ou que 
esteja dentro do prazo de validade expresso nas próprias. 
(ausente); 27/07/2020 15:53:12

23/07/2020 - 16:35:01 30,98 08.241.684/0001-25 Válido
23/07/2020 - 16:35:26 30,00 03.555.456/0001-06 Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - 

Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do 
sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação 
exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado 
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e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da 
sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente 
a etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da 
proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 
9.2. fornecedores cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado 
de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua declaração, 
em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, 
trabalhista à qualificação econômico-financeira e habilitação 
técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A 
proponente não atendeu os Item 9 do edital. 9.4.5. Certidão 
Especifica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.5.4. ... Certidão Negativa 
de Infração Trabalhista. (ausente); 9.7.1. Certidão Negativa de 
Falência e Concordata, expedidos pelo distribuidor da sede da 
Licitante em data não superior a 90 (noventa) dias da data da 
abertura do certame, se outro prazo não constar no documento, 
Certidão Negativa de Protestos da sede do licitante, emitidas 
em seu nome, datadas dos últimos 90 (noventa) dias ou que 
esteja dentro do prazo de validade expresso nas próprias. 
(ausente); 27/07/2020 15:53:12

23/07/2020 - 16:38:14 29,00 08.241.684/0001-25 Válido

23/07/2020 - 16:38:57 28,00 03.555.456/0001-06

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - 
Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do 
sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação 
exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado 
e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da 
sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente 
a etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da 
proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 
9.2. fornecedores cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado 
de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua declaração, 
em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, 
trabalhista à qualificação econômico-financeira e habilitação 
técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A 
proponente não atendeu os Item 9 do edital. 9.4.5. Certidão 
Especifica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.5.4. ... Certidão Negativa 
de Infração Trabalhista. (ausente); 9.7.1. Certidão Negativa de 
Falência e Concordata, expedidos pelo distribuidor da sede da 
Licitante em data não superior a 90 (noventa) dias da data da 
abertura do certame, se outro prazo não constar no documento, 
Certidão Negativa de Protestos da sede do licitante, emitidas 
em seu nome, datadas dos últimos 90 (noventa) dias ou que 
esteja dentro do prazo de validade expresso nas próprias. 
(ausente); 27/07/2020 15:53:12

23/07/2020 - 16:40:00 27,93 21.254.778/0001-05

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - 
Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do 
sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação 
exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado 
e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da 
sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente 
a etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da 
proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 
9.2. fornecedores cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado 
de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua declaração, 
em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, 
trabalhista à qualificação econômico-financeira e habilitação 
técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A 
proponente não atendeu os Item 9 do edital. 9.4.5. Certidão 
Especifica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.4.6. Certidão de Inteiro 
Teor, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.5.4. ... Certidão Negativa 
de Infração Trabalhista. (ausente); 9.7.1. ... Certidão Negativa 
de Protestos da sede do licitante, emitidas em seu nome, 
datadas dos últimos 90 (noventa) dias ou que esteja dentro do 
prazo de validade expresso nas próprias. (ausente); 9.7.2. 
Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de 
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em 
data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do 
certame, se outro prazo não constar no documento, através do 
site do (trf1). (ausente); 27/07/2020 11:09:36

23/07/2020 - 16:40:07 27,90 11.175.931/0001-47

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 8.21 do edital. 
8.21. Todos os licitantes que tiverem suas ofertas regularmente 
aceitas deverão encaminhar proposta inicial e realinhada no 
prazo máximo de 60 (sessenta) minutos via sistema; A 
proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - Os licitantes 
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, 
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos 
no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o 
preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da 
sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente 
a etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da 
proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 
9.2. fornecedores cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado 
de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua declaração, 
em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, 
trabalhista à qualificação econômico-financeira e habilitação 
técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A 
proponente não atendeu os Item 9 do edital. 9.4.5. Certidão 
Especifica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.4.6. Certidão de Inteiro 
Teor, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.5.4. ... Certidão Negativa 
de Infração Trabalhista. (ausente); 9.7.1. ... Certidão Negativa 
de Protestos da sede do licitante, emitidas em seu nome, 
datadas dos últimos 90 (noventa) dias ou que esteja dentro do 
prazo de validade expresso nas próprias. (ausente); 9.7.2. 
Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de 
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em 
data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do 
certame, se outro prazo não constar no documento, através do 
site do (trf1). (ausente); 27/07/2020 11:26:38

23/07/2020 - 16:40:22 27,84 21.254.778/0001-05 Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - 
Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do 
sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação 
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exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado 
e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da 
sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente 
a etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da 
proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 
9.2. fornecedores cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado 
de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua declaração, 
em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, 
trabalhista à qualificação econômico-financeira e habilitação 
técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A 
proponente não atendeu os Item 9 do edital. 9.4.5. Certidão 
Especifica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.4.6. Certidão de Inteiro 
Teor, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.5.4. ... Certidão Negativa 
de Infração Trabalhista. (ausente); 9.7.1. ... Certidão Negativa 
de Protestos da sede do licitante, emitidas em seu nome, 
datadas dos últimos 90 (noventa) dias ou que esteja dentro do 
prazo de validade expresso nas próprias. (ausente); 9.7.2. 
Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de 
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em 
data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do 
certame, se outro prazo não constar no documento, através do 
site do (trf1). (ausente); 27/07/2020 11:09:36

23/07/2020 - 16:40:25 27,82 11.175.931/0001-47

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 8.21 do edital. 
8.21. Todos os licitantes que tiverem suas ofertas regularmente 
aceitas deverão encaminhar proposta inicial e realinhada no 
prazo máximo de 60 (sessenta) minutos via sistema; A 
proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - Os licitantes 
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, 
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos 
no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o 
preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da 
sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente 
a etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da 
proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 
9.2. fornecedores cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado 
de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua declaração, 
em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, 
trabalhista à qualificação econômico-financeira e habilitação 
técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A 
proponente não atendeu os Item 9 do edital. 9.4.5. Certidão 
Especifica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.4.6. Certidão de Inteiro 
Teor, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.5.4. ... Certidão Negativa 
de Infração Trabalhista. (ausente); 9.7.1. ... Certidão Negativa 
de Protestos da sede do licitante, emitidas em seu nome, 
datadas dos últimos 90 (noventa) dias ou que esteja dentro do 
prazo de validade expresso nas próprias. (ausente); 9.7.2. 
Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de 
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em 
data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do 
certame, se outro prazo não constar no documento, através do 
site do (trf1). (ausente); 27/07/2020 11:26:38

23/07/2020 - 16:41:08 27,00 08.241.684/0001-25 Válido

23/07/2020 - 16:41:11 26,97 11.175.931/0001-47

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 8.21 do edital. 
8.21. Todos os licitantes que tiverem suas ofertas regularmente 
aceitas deverão encaminhar proposta inicial e realinhada no 
prazo máximo de 60 (sessenta) minutos via sistema; A 
proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - Os licitantes 
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, 
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos 
no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o 
preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da 
sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente 
a etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da 
proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 
9.2. fornecedores cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado 
de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua declaração, 
em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, 
trabalhista à qualificação econômico-financeira e habilitação 
técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A 
proponente não atendeu os Item 9 do edital. 9.4.5. Certidão 
Especifica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.4.6. Certidão de Inteiro 
Teor, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.5.4. ... Certidão Negativa 
de Infração Trabalhista. (ausente); 9.7.1. ... Certidão Negativa 
de Protestos da sede do licitante, emitidas em seu nome, 
datadas dos últimos 90 (noventa) dias ou que esteja dentro do 
prazo de validade expresso nas próprias. (ausente); 9.7.2. 
Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de 
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em 
data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do 
certame, se outro prazo não constar no documento, através do 
site do (trf1). (ausente); 27/07/2020 11:26:38

23/07/2020 - 16:41:17 25,00 03.555.456/0001-06 Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - 
Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do 
sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação 
exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado 
e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da 
sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente 
a etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da 
proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 
9.2. fornecedores cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado 
de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua declaração, 
em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, 
trabalhista à qualificação econômico-financeira e habilitação 
técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A 
proponente não atendeu os Item 9 do edital. 9.4.5. Certidão 
Especifica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.5.4. ... Certidão Negativa 
de Infração Trabalhista. (ausente); 9.7.1. Certidão Negativa de 
Falência e Concordata, expedidos pelo distribuidor da sede da 
Licitante em data não superior a 90 (noventa) dias da data da 
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abertura do certame, se outro prazo não constar no documento, 
Certidão Negativa de Protestos da sede do licitante, emitidas 
em seu nome, datadas dos últimos 90 (noventa) dias ou que 
esteja dentro do prazo de validade expresso nas próprias. 
(ausente); 27/07/2020 15:53:12

23/07/2020 - 16:41:20 24,97 11.175.931/0001-47

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 8.21 do edital. 
8.21. Todos os licitantes que tiverem suas ofertas regularmente 
aceitas deverão encaminhar proposta inicial e realinhada no 
prazo máximo de 60 (sessenta) minutos via sistema; A 
proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - Os licitantes 
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, 
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos 
no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o 
preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da 
sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente 
a etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da 
proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 
9.2. fornecedores cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado 
de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua declaração, 
em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, 
trabalhista à qualificação econômico-financeira e habilitação 
técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A 
proponente não atendeu os Item 9 do edital. 9.4.5. Certidão 
Especifica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.4.6. Certidão de Inteiro 
Teor, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.5.4. ... Certidão Negativa 
de Infração Trabalhista. (ausente); 9.7.1. ... Certidão Negativa 
de Protestos da sede do licitante, emitidas em seu nome, 
datadas dos últimos 90 (noventa) dias ou que esteja dentro do 
prazo de validade expresso nas próprias. (ausente); 9.7.2. 
Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de 
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em 
data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do 
certame, se outro prazo não constar no documento, através do 
site do (trf1). (ausente); 27/07/2020 11:26:38

23/07/2020 - 16:41:32 22,00 03.555.456/0001-06

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - 
Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do 
sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação 
exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado 
e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da 
sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente 
a etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da 
proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 
9.2. fornecedores cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado 
de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua declaração, 
em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, 
trabalhista à qualificação econômico-financeira e habilitação 
técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A 
proponente não atendeu os Item 9 do edital. 9.4.5. Certidão 
Especifica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.5.4. ... Certidão Negativa 
de Infração Trabalhista. (ausente); 9.7.1. Certidão Negativa de 
Falência e Concordata, expedidos pelo distribuidor da sede da 
Licitante em data não superior a 90 (noventa) dias da data da 
abertura do certame, se outro prazo não constar no documento, 
Certidão Negativa de Protestos da sede do licitante, emitidas 
em seu nome, datadas dos últimos 90 (noventa) dias ou que 
esteja dentro do prazo de validade expresso nas próprias. 
(ausente); 27/07/2020 15:53:12

23/07/2020 - 16:41:43 21,96 11.175.931/0001-47

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 8.21 do edital. 
8.21. Todos os licitantes que tiverem suas ofertas regularmente 
aceitas deverão encaminhar proposta inicial e realinhada no 
prazo máximo de 60 (sessenta) minutos via sistema; A 
proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - Os licitantes 
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, 
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos 
no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o 
preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da 
sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente 
a etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da 
proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 
9.2. fornecedores cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado 
de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua declaração, 
em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, 
trabalhista à qualificação econômico-financeira e habilitação 
técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A 
proponente não atendeu os Item 9 do edital. 9.4.5. Certidão 
Especifica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.4.6. Certidão de Inteiro 
Teor, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.5.4. ... Certidão Negativa 
de Infração Trabalhista. (ausente); 9.7.1. ... Certidão Negativa 
de Protestos da sede do licitante, emitidas em seu nome, 
datadas dos últimos 90 (noventa) dias ou que esteja dentro do 
prazo de validade expresso nas próprias. (ausente); 9.7.2. 
Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de 
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em 
data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do 
certame, se outro prazo não constar no documento, através do 
site do (trf1). (ausente); 27/07/2020 11:26:38

23/07/2020 - 16:42:38 21,00 03.555.456/0001-06 Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - 
Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do 
sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação 
exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado 
e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da 
sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente 
a etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da 
proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 
9.2. fornecedores cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado 
de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua declaração, 
em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, 
trabalhista à qualificação econômico-financeira e habilitação 
técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A 
proponente não atendeu os Item 9 do edital. 9.4.5. Certidão 
Especifica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
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devidamente atualizada. (ausente); 9.5.4. ... Certidão Negativa 
de Infração Trabalhista. (ausente); 9.7.1. Certidão Negativa de 
Falência e Concordata, expedidos pelo distribuidor da sede da 
Licitante em data não superior a 90 (noventa) dias da data da 
abertura do certame, se outro prazo não constar no documento, 
Certidão Negativa de Protestos da sede do licitante, emitidas 
em seu nome, datadas dos últimos 90 (noventa) dias ou que 
esteja dentro do prazo de validade expresso nas próprias. 
(ausente); 27/07/2020 15:53:12

23/07/2020 - 16:43:49 20,00 08.241.684/0001-25 Válido

23/07/2020 - 16:43:59 19,00 03.555.456/0001-06

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - 
Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do 
sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação 
exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado 
e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da 
sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente 
a etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da 
proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 
9.2. fornecedores cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado 
de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua declaração, 
em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, 
trabalhista à qualificação econômico-financeira e habilitação 
técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A 
proponente não atendeu os Item 9 do edital. 9.4.5. Certidão 
Especifica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.5.4. ... Certidão Negativa 
de Infração Trabalhista. (ausente); 9.7.1. Certidão Negativa de 
Falência e Concordata, expedidos pelo distribuidor da sede da 
Licitante em data não superior a 90 (noventa) dias da data da 
abertura do certame, se outro prazo não constar no documento, 
Certidão Negativa de Protestos da sede do licitante, emitidas 
em seu nome, datadas dos últimos 90 (noventa) dias ou que 
esteja dentro do prazo de validade expresso nas próprias. 
(ausente); 27/07/2020 15:53:12

23/07/2020 - 16:46:38 18,99 (lance oculto) 03.555.456/0001-06

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - 
Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do 
sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação 
exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado 
e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da 
sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente 
a etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da 
proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 
9.2. fornecedores cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado 
de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua declaração, 
em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, 
trabalhista à qualificação econômico-financeira e habilitação 
técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A 
proponente não atendeu os Item 9 do edital. 9.4.5. Certidão 
Especifica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.5.4. ... Certidão Negativa 
de Infração Trabalhista. (ausente); 9.7.1. Certidão Negativa de 
Falência e Concordata, expedidos pelo distribuidor da sede da 
Licitante em data não superior a 90 (noventa) dias da data da 
abertura do certame, se outro prazo não constar no documento, 
Certidão Negativa de Protestos da sede do licitante, emitidas 
em seu nome, datadas dos últimos 90 (noventa) dias ou que 
esteja dentro do prazo de validade expresso nas próprias. 
(ausente); 27/07/2020 15:53:12

23/07/2020 - 16:46:58 21,11 (lance oculto) 11.175.931/0001-47

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 8.21 do edital. 
8.21. Todos os licitantes que tiverem suas ofertas regularmente 
aceitas deverão encaminhar proposta inicial e realinhada no 
prazo máximo de 60 (sessenta) minutos via sistema; A 
proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - Os licitantes 
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, 
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos 
no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o 
preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da 
sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente 
a etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da 
proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 
9.2. fornecedores cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado 
de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua declaração, 
em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, 
trabalhista à qualificação econômico-financeira e habilitação 
técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A 
proponente não atendeu os Item 9 do edital. 9.4.5. Certidão 
Especifica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.4.6. Certidão de Inteiro 
Teor, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.5.4. ... Certidão Negativa 
de Infração Trabalhista. (ausente); 9.7.1. ... Certidão Negativa 
de Protestos da sede do licitante, emitidas em seu nome, 
datadas dos últimos 90 (noventa) dias ou que esteja dentro do 
prazo de validade expresso nas próprias. (ausente); 9.7.2. 
Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de 
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em 
data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do 
certame, se outro prazo não constar no documento, através do 
site do (trf1). (ausente); 27/07/2020 11:26:38

21/07/2020 - 11:54:56 11,75 (proposta) 21.254.778/0001-05 Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - 
Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do 
sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação 
exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado 
e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da 
sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente 
a etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da 
proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 
9.2. fornecedores cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado 
de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua declaração, 
em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, 
trabalhista à qualificação econômico-financeira e habilitação 
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técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A 
proponente não atendeu os Item 9 do edital. 9.4.5. Certidão 
Especifica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.4.6. Certidão de Inteiro 
Teor, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.5.4. ... Certidão Negativa 
de Infração Trabalhista. (ausente); 9.7.1. ... Certidão Negativa 
de Protestos da sede do licitante, emitidas em seu nome, 
datadas dos últimos 90 (noventa) dias ou que esteja dentro do 
prazo de validade expresso nas próprias. (ausente); 9.7.2. 
Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de 
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em 
data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do 
certame, se outro prazo não constar no documento, através do 
site do (trf1). (ausente); 27/07/2020 11:09:36

22/07/2020 - 02:22:34 18,00 (proposta) 03.555.456/0001-06

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - 
Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do 
sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação 
exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado 
e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da 
sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente 
a etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da 
proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 
9.2. fornecedores cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado 
de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua declaração, 
em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, 
trabalhista à qualificação econômico-financeira e habilitação 
técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A 
proponente não atendeu os Item 9 do edital. 9.4.5. Certidão 
Especifica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.5.4. ... Certidão Negativa 
de Infração Trabalhista. (ausente); 9.7.1. Certidão Negativa de 
Falência e Concordata, expedidos pelo distribuidor da sede da 
Licitante em data não superior a 90 (noventa) dias da data da 
abertura do certame, se outro prazo não constar no documento, 
Certidão Negativa de Protestos da sede do licitante, emitidas 
em seu nome, datadas dos últimos 90 (noventa) dias ou que 
esteja dentro do prazo de validade expresso nas próprias. 
(ausente); 27/07/2020 15:53:12

22/07/2020 - 15:07:48 18,00 (proposta) 23.104.806/0001-25

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6.13 do edital 
"6.13. O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 
(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação atendendo 
Art. 48, `PAR` 3º, do Decreto nº 10.024, de 2019."

22/07/2020 - 16:54:42 20,00 (proposta) 11.175.931/0001-47

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 8.21 do edital. 
8.21. Todos os licitantes que tiverem suas ofertas regularmente 
aceitas deverão encaminhar proposta inicial e realinhada no 
prazo máximo de 60 (sessenta) minutos via sistema; A 
proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - Os licitantes 
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, 
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos 
no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o 
preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da 
sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente 
a etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da 
proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 
9.2. fornecedores cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado 
de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua declaração, 
em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, 
trabalhista à qualificação econômico-financeira e habilitação 
técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A 
proponente não atendeu os Item 9 do edital. 9.4.5. Certidão 
Especifica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.4.6. Certidão de Inteiro 
Teor, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.5.4. ... Certidão Negativa 
de Infração Trabalhista. (ausente); 9.7.1. ... Certidão Negativa 
de Protestos da sede do licitante, emitidas em seu nome, 
datadas dos últimos 90 (noventa) dias ou que esteja dentro do 
prazo de validade expresso nas próprias. (ausente); 9.7.2. 
Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de 
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em 
data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do 
certame, se outro prazo não constar no documento, através do 
site do (trf1). (ausente); 27/07/2020 11:26:38

22/07/2020 - 21:14:57 15,13 (proposta) 08.241.684/0001-25 Válido

23/07/2020 - 16:33:29 11,00 03.555.456/0001-06

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - 
Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do 
sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação 
exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado 
e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da 
sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente 
a etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da 
proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 
9.2. fornecedores cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado 
de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua declaração, 
em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, 
trabalhista à qualificação econômico-financeira e habilitação 
técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A 
proponente não atendeu os Item 9 do edital. 9.4.5. Certidão 
Especifica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.5.4. ... Certidão Negativa 
de Infração Trabalhista. (ausente); 9.7.1. Certidão Negativa de 
Falência e Concordata, expedidos pelo distribuidor da sede da 
Licitante em data não superior a 90 (noventa) dias da data da 
abertura do certame, se outro prazo não constar no documento, 
Certidão Negativa de Protestos da sede do licitante, emitidas 
em seu nome, datadas dos últimos 90 (noventa) dias ou que 
esteja dentro do prazo de validade expresso nas próprias. 
(ausente); 27/07/2020 15:53:12

23/07/2020 - 16:40:01 10,93 21.254.778/0001-05 Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - 
Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do 
sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação 
exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado 
e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da 
sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente 
a etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da 
proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 
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neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 
9.2. fornecedores cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado 
de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua declaração, 
em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, 
trabalhista à qualificação econômico-financeira e habilitação 
técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A 
proponente não atendeu os Item 9 do edital. 9.4.5. Certidão 
Especifica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.4.6. Certidão de Inteiro 
Teor, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.5.4. ... Certidão Negativa 
de Infração Trabalhista. (ausente); 9.7.1. ... Certidão Negativa 
de Protestos da sede do licitante, emitidas em seu nome, 
datadas dos últimos 90 (noventa) dias ou que esteja dentro do 
prazo de validade expresso nas próprias. (ausente); 9.7.2. 
Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de 
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em 
data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do 
certame, se outro prazo não constar no documento, através do 
site do (trf1). (ausente); 27/07/2020 11:09:36

23/07/2020 - 16:40:07 10,88 11.175.931/0001-47

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 8.21 do edital. 
8.21. Todos os licitantes que tiverem suas ofertas regularmente 
aceitas deverão encaminhar proposta inicial e realinhada no 
prazo máximo de 60 (sessenta) minutos via sistema; A 
proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - Os licitantes 
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, 
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos 
no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o 
preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da 
sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente 
a etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da 
proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 
9.2. fornecedores cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado 
de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua declaração, 
em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, 
trabalhista à qualificação econômico-financeira e habilitação 
técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A 
proponente não atendeu os Item 9 do edital. 9.4.5. Certidão 
Especifica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.4.6. Certidão de Inteiro 
Teor, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.5.4. ... Certidão Negativa 
de Infração Trabalhista. (ausente); 9.7.1. ... Certidão Negativa 
de Protestos da sede do licitante, emitidas em seu nome, 
datadas dos últimos 90 (noventa) dias ou que esteja dentro do 
prazo de validade expresso nas próprias. (ausente); 9.7.2. 
Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de 
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em 
data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do 
certame, se outro prazo não constar no documento, através do 
site do (trf1). (ausente); 27/07/2020 11:26:38

23/07/2020 - 16:40:21 10,83 21.254.778/0001-05

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - 
Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do 
sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação 
exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado 
e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da 
sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente 
a etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da 
proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 
9.2. fornecedores cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado 
de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua declaração, 
em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, 
trabalhista à qualificação econômico-financeira e habilitação 
técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A 
proponente não atendeu os Item 9 do edital. 9.4.5. Certidão 
Especifica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.4.6. Certidão de Inteiro 
Teor, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.5.4. ... Certidão Negativa 
de Infração Trabalhista. (ausente); 9.7.1. ... Certidão Negativa 
de Protestos da sede do licitante, emitidas em seu nome, 
datadas dos últimos 90 (noventa) dias ou que esteja dentro do 
prazo de validade expresso nas próprias. (ausente); 9.7.2. 
Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de 
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em 
data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do 
certame, se outro prazo não constar no documento, através do 
site do (trf1). (ausente); 27/07/2020 11:09:36

23/07/2020 - 16:40:25 10,79 11.175.931/0001-47 Cancelado - A proponente não atendeu o Item 8.21 do edital. 
8.21. Todos os licitantes que tiverem suas ofertas regularmente 
aceitas deverão encaminhar proposta inicial e realinhada no 
prazo máximo de 60 (sessenta) minutos via sistema; A 
proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - Os licitantes 
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, 
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos 
no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o 
preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da 
sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente 
a etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da 
proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 
9.2. fornecedores cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado 
de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua declaração, 
em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, 
trabalhista à qualificação econômico-financeira e habilitação 
técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A 
proponente não atendeu os Item 9 do edital. 9.4.5. Certidão 
Especifica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.4.6. Certidão de Inteiro 
Teor, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.5.4. ... Certidão Negativa 
de Infração Trabalhista. (ausente); 9.7.1. ... Certidão Negativa 
de Protestos da sede do licitante, emitidas em seu nome, 
datadas dos últimos 90 (noventa) dias ou que esteja dentro do 
prazo de validade expresso nas próprias. (ausente); 9.7.2. 
Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de 
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em 
data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do 
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certame, se outro prazo não constar no documento, através do 
site do (trf1). (ausente); 27/07/2020 11:26:38

23/07/2020 - 16:41:26 9,99 03.555.456/0001-06

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - 
Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do 
sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação 
exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado 
e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da 
sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente 
a etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da 
proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 
9.2. fornecedores cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado 
de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua declaração, 
em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, 
trabalhista à qualificação econômico-financeira e habilitação 
técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A 
proponente não atendeu os Item 9 do edital. 9.4.5. Certidão 
Especifica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.5.4. ... Certidão Negativa 
de Infração Trabalhista. (ausente); 9.7.1. Certidão Negativa de 
Falência e Concordata, expedidos pelo distribuidor da sede da 
Licitante em data não superior a 90 (noventa) dias da data da 
abertura do certame, se outro prazo não constar no documento, 
Certidão Negativa de Protestos da sede do licitante, emitidas 
em seu nome, datadas dos últimos 90 (noventa) dias ou que 
esteja dentro do prazo de validade expresso nas próprias. 
(ausente); 27/07/2020 15:53:12

23/07/2020 - 16:41:30 9,96 11.175.931/0001-47

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 8.21 do edital. 
8.21. Todos os licitantes que tiverem suas ofertas regularmente 
aceitas deverão encaminhar proposta inicial e realinhada no 
prazo máximo de 60 (sessenta) minutos via sistema; A 
proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - Os licitantes 
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, 
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos 
no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o 
preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da 
sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente 
a etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da 
proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 
9.2. fornecedores cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado 
de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua declaração, 
em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, 
trabalhista à qualificação econômico-financeira e habilitação 
técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A 
proponente não atendeu os Item 9 do edital. 9.4.5. Certidão 
Especifica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.4.6. Certidão de Inteiro 
Teor, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.5.4. ... Certidão Negativa 
de Infração Trabalhista. (ausente); 9.7.1. ... Certidão Negativa 
de Protestos da sede do licitante, emitidas em seu nome, 
datadas dos últimos 90 (noventa) dias ou que esteja dentro do 
prazo de validade expresso nas próprias. (ausente); 9.7.2. 
Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de 
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em 
data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do 
certame, se outro prazo não constar no documento, através do 
site do (trf1). (ausente); 27/07/2020 11:26:38

23/07/2020 - 16:41:39 9,00 03.555.456/0001-06

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - 
Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do 
sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação 
exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado 
e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da 
sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente 
a etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da 
proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 
9.2. fornecedores cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado 
de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua declaração, 
em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, 
trabalhista à qualificação econômico-financeira e habilitação 
técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A 
proponente não atendeu os Item 9 do edital. 9.4.5. Certidão 
Especifica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.5.4. ... Certidão Negativa 
de Infração Trabalhista. (ausente); 9.7.1. Certidão Negativa de 
Falência e Concordata, expedidos pelo distribuidor da sede da 
Licitante em data não superior a 90 (noventa) dias da data da 
abertura do certame, se outro prazo não constar no documento, 
Certidão Negativa de Protestos da sede do licitante, emitidas 
em seu nome, datadas dos últimos 90 (noventa) dias ou que 
esteja dentro do prazo de validade expresso nas próprias. 
(ausente); 27/07/2020 15:53:12

23/07/2020 - 16:42:10 8,95 11.175.931/0001-47 Cancelado - A proponente não atendeu o Item 8.21 do edital. 
8.21. Todos os licitantes que tiverem suas ofertas regularmente 
aceitas deverão encaminhar proposta inicial e realinhada no 
prazo máximo de 60 (sessenta) minutos via sistema; A 
proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - Os licitantes 
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, 
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos 
no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o 
preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da 
sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente 
a etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da 
proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 
9.2. fornecedores cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado 
de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua declaração, 
em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, 
trabalhista à qualificação econômico-financeira e habilitação 
técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A 
proponente não atendeu os Item 9 do edital. 9.4.5. Certidão 
Especifica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.4.6. Certidão de Inteiro 
Teor, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.5.4. ... Certidão Negativa 
de Infração Trabalhista. (ausente); 9.7.1. ... Certidão Negativa 
de Protestos da sede do licitante, emitidas em seu nome, 
datadas dos últimos 90 (noventa) dias ou que esteja dentro do 
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prazo de validade expresso nas próprias. (ausente); 9.7.2. 
Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de 
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em 
data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do 
certame, se outro prazo não constar no documento, através do 
site do (trf1). (ausente); 27/07/2020 11:26:38

23/07/2020 - 16:42:44 8,00 03.555.456/0001-06

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - 
Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do 
sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação 
exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado 
e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da 
sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente 
a etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da 
proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 
9.2. fornecedores cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado 
de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua declaração, 
em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, 
trabalhista à qualificação econômico-financeira e habilitação 
técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A 
proponente não atendeu os Item 9 do edital. 9.4.5. Certidão 
Especifica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.5.4. ... Certidão Negativa 
de Infração Trabalhista. (ausente); 9.7.1. Certidão Negativa de 
Falência e Concordata, expedidos pelo distribuidor da sede da 
Licitante em data não superior a 90 (noventa) dias da data da 
abertura do certame, se outro prazo não constar no documento, 
Certidão Negativa de Protestos da sede do licitante, emitidas 
em seu nome, datadas dos últimos 90 (noventa) dias ou que 
esteja dentro do prazo de validade expresso nas próprias. 
(ausente); 27/07/2020 15:53:12

23/07/2020 - 16:42:48 7,96 11.175.931/0001-47

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 8.21 do edital. 
8.21. Todos os licitantes que tiverem suas ofertas regularmente 
aceitas deverão encaminhar proposta inicial e realinhada no 
prazo máximo de 60 (sessenta) minutos via sistema; A 
proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - Os licitantes 
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, 
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos 
no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o 
preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da 
sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente 
a etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da 
proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 
9.2. fornecedores cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado 
de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua declaração, 
em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, 
trabalhista à qualificação econômico-financeira e habilitação 
técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A 
proponente não atendeu os Item 9 do edital. 9.4.5. Certidão 
Especifica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.4.6. Certidão de Inteiro 
Teor, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.5.4. ... Certidão Negativa 
de Infração Trabalhista. (ausente); 9.7.1. ... Certidão Negativa 
de Protestos da sede do licitante, emitidas em seu nome, 
datadas dos últimos 90 (noventa) dias ou que esteja dentro do 
prazo de validade expresso nas próprias. (ausente); 9.7.2. 
Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de 
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em 
data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do 
certame, se outro prazo não constar no documento, através do 
site do (trf1). (ausente); 27/07/2020 11:26:38

23/07/2020 - 16:43:52 7,00 03.555.456/0001-06

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - 
Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do 
sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação 
exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado 
e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da 
sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente 
a etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da 
proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 
9.2. fornecedores cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado 
de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua declaração, 
em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, 
trabalhista à qualificação econômico-financeira e habilitação 
técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A 
proponente não atendeu os Item 9 do edital. 9.4.5. Certidão 
Especifica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.5.4. ... Certidão Negativa 
de Infração Trabalhista. (ausente); 9.7.1. Certidão Negativa de 
Falência e Concordata, expedidos pelo distribuidor da sede da 
Licitante em data não superior a 90 (noventa) dias da data da 
abertura do certame, se outro prazo não constar no documento, 
Certidão Negativa de Protestos da sede do licitante, emitidas 
em seu nome, datadas dos últimos 90 (noventa) dias ou que 
esteja dentro do prazo de validade expresso nas próprias. 
(ausente); 27/07/2020 15:53:12

23/07/2020 - 16:43:56 6,97 11.175.931/0001-47 Cancelado - A proponente não atendeu o Item 8.21 do edital. 
8.21. Todos os licitantes que tiverem suas ofertas regularmente 
aceitas deverão encaminhar proposta inicial e realinhada no 
prazo máximo de 60 (sessenta) minutos via sistema; A 
proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - Os licitantes 
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, 
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos 
no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o 
preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da 
sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente 
a etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da 
proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 
9.2. fornecedores cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado 
de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua declaração, 
em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, 
trabalhista à qualificação econômico-financeira e habilitação 
técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A 
proponente não atendeu os Item 9 do edital. 9.4.5. Certidão 
Especifica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.4.6. Certidão de Inteiro 
Teor, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
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devidamente atualizada. (ausente); 9.5.4. ... Certidão Negativa 
de Infração Trabalhista. (ausente); 9.7.1. ... Certidão Negativa 
de Protestos da sede do licitante, emitidas em seu nome, 
datadas dos últimos 90 (noventa) dias ou que esteja dentro do 
prazo de validade expresso nas próprias. (ausente); 9.7.2. 
Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de 
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em 
data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do 
certame, se outro prazo não constar no documento, através do 
site do (trf1). (ausente); 27/07/2020 11:26:38

23/07/2020 - 16:44:07 6,00 03.555.456/0001-06

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - 
Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do 
sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação 
exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado 
e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da 
sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente 
a etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da 
proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 
9.2. fornecedores cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado 
de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua declaração, 
em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, 
trabalhista à qualificação econômico-financeira e habilitação 
técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A 
proponente não atendeu os Item 9 do edital. 9.4.5. Certidão 
Especifica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.5.4. ... Certidão Negativa 
de Infração Trabalhista. (ausente); 9.7.1. Certidão Negativa de 
Falência e Concordata, expedidos pelo distribuidor da sede da 
Licitante em data não superior a 90 (noventa) dias da data da 
abertura do certame, se outro prazo não constar no documento, 
Certidão Negativa de Protestos da sede do licitante, emitidas 
em seu nome, datadas dos últimos 90 (noventa) dias ou que 
esteja dentro do prazo de validade expresso nas próprias. 
(ausente); 27/07/2020 15:53:12

23/07/2020 - 16:44:24 5,98 11.175.931/0001-47

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 8.21 do edital. 
8.21. Todos os licitantes que tiverem suas ofertas regularmente 
aceitas deverão encaminhar proposta inicial e realinhada no 
prazo máximo de 60 (sessenta) minutos via sistema; A 
proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - Os licitantes 
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, 
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos 
no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o 
preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da 
sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente 
a etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da 
proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 
9.2. fornecedores cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado 
de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua declaração, 
em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, 
trabalhista à qualificação econômico-financeira e habilitação 
técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A 
proponente não atendeu os Item 9 do edital. 9.4.5. Certidão 
Especifica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.4.6. Certidão de Inteiro 
Teor, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.5.4. ... Certidão Negativa 
de Infração Trabalhista. (ausente); 9.7.1. ... Certidão Negativa 
de Protestos da sede do licitante, emitidas em seu nome, 
datadas dos últimos 90 (noventa) dias ou que esteja dentro do 
prazo de validade expresso nas próprias. (ausente); 9.7.2. 
Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de 
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em 
data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do 
certame, se outro prazo não constar no documento, através do 
site do (trf1). (ausente); 27/07/2020 11:26:38

23/07/2020 - 16:45:31 5,90 03.555.456/0001-06

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - 
Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do 
sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação 
exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado 
e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da 
sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente 
a etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da 
proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 
9.2. fornecedores cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado 
de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua declaração, 
em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, 
trabalhista à qualificação econômico-financeira e habilitação 
técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A 
proponente não atendeu os Item 9 do edital. 9.4.5. Certidão 
Especifica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.5.4. ... Certidão Negativa 
de Infração Trabalhista. (ausente); 9.7.1. Certidão Negativa de 
Falência e Concordata, expedidos pelo distribuidor da sede da 
Licitante em data não superior a 90 (noventa) dias da data da 
abertura do certame, se outro prazo não constar no documento, 
Certidão Negativa de Protestos da sede do licitante, emitidas 
em seu nome, datadas dos últimos 90 (noventa) dias ou que 
esteja dentro do prazo de validade expresso nas próprias. 
(ausente); 27/07/2020 15:53:12

23/07/2020 - 16:46:58 5,95 (lance oculto) 11.175.931/0001-47 Cancelado - A proponente não atendeu o Item 8.21 do edital. 
8.21. Todos os licitantes que tiverem suas ofertas regularmente 
aceitas deverão encaminhar proposta inicial e realinhada no 
prazo máximo de 60 (sessenta) minutos via sistema; A 
proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - Os licitantes 
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, 
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos 
no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o 
preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da 
sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente 
a etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da 
proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 
9.2. fornecedores cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado 
de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua declaração, 
em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, 
trabalhista à qualificação econômico-financeira e habilitação 
técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A 

Page 100 of 232Portal de Compras Públicas | Ata Final

30/07/2020file:///C:/Users/FABIO/Downloads/AtaTotal_120274.html



Data Valor CNPJ Situação

0051 - LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE AÇO P/ 1 LAMPADA FLUORESCENTE DE 18W ALETADA C

Data Valor CNPJ Situação

0052 - LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE AÇO P/ DUAS LAMPADAS FLUORESCENTE DE 18W ALETA

Data Valor CNPJ Situação

proponente não atendeu os Item 9 do edital. 9.4.5. Certidão 
Especifica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.4.6. Certidão de Inteiro 
Teor, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.5.4. ... Certidão Negativa 
de Infração Trabalhista. (ausente); 9.7.1. ... Certidão Negativa 
de Protestos da sede do licitante, emitidas em seu nome, 
datadas dos últimos 90 (noventa) dias ou que esteja dentro do 
prazo de validade expresso nas próprias. (ausente); 9.7.2. 
Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de 
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em 
data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do 
certame, se outro prazo não constar no documento, através do 
site do (trf1). (ausente); 27/07/2020 11:26:38

23/07/2020 - 16:47:20 5,89 (lance oculto) 03.555.456/0001-06

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - 
Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do 
sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação 
exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado 
e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da 
sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente 
a etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da 
proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 
9.2. fornecedores cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado 
de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua declaração, 
em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, 
trabalhista à qualificação econômico-financeira e habilitação 
técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A 
proponente não atendeu os Item 9 do edital. 9.4.5. Certidão 
Especifica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.5.4. ... Certidão Negativa 
de Infração Trabalhista. (ausente); 9.7.1. Certidão Negativa de 
Falência e Concordata, expedidos pelo distribuidor da sede da 
Licitante em data não superior a 90 (noventa) dias da data da 
abertura do certame, se outro prazo não constar no documento, 
Certidão Negativa de Protestos da sede do licitante, emitidas 
em seu nome, datadas dos últimos 90 (noventa) dias ou que 
esteja dentro do prazo de validade expresso nas próprias. 
(ausente); 27/07/2020 15:53:12

21/07/2020 - 11:54:55 63,00 (proposta) 21.254.778/0001-05

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - 
Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do 
sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação 
exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado 
e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da 
sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente 
a etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da 
proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 
9.2. fornecedores cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado 
de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua declaração, 
em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, 
trabalhista à qualificação econômico-financeira e habilitação 
técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A 
proponente não atendeu os Item 9 do edital. 9.4.5. Certidão 
Especifica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.4.6. Certidão de Inteiro 
Teor, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.5.4. ... Certidão Negativa 
de Infração Trabalhista. (ausente); 9.7.1. ... Certidão Negativa 
de Protestos da sede do licitante, emitidas em seu nome, 
datadas dos últimos 90 (noventa) dias ou que esteja dentro do 
prazo de validade expresso nas próprias. (ausente); 9.7.2. 
Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de 
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em 
data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do 
certame, se outro prazo não constar no documento, através do 
site do (trf1). (ausente); 27/07/2020 11:09:36

22/07/2020 - 15:12:41 59,00 (proposta) 23.104.806/0001-25

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6.13 do edital 
"6.13. O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 
(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação atendendo 
Art. 48, `PAR` 3º, do Decreto nº 10.024, de 2019."

22/07/2020 - 17:03:52 700,00 (proposta) 30.351.303/0001-10

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6.13 do edital 
"6.13. O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 
(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação atendendo 
Art. 48, `PAR` 3º, do Decreto nº 10.024, de 2019."

22/07/2020 - 21:16:09 43,00 (proposta) 08.241.684/0001-25 Válido

21/07/2020 - 11:54:54 94,40 (proposta) 21.254.778/0001-05 Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - 
Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do 
sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação 
exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado 
e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da 
sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente 
a etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da 
proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 
9.2. fornecedores cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado 
de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua declaração, 
em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, 
trabalhista à qualificação econômico-financeira e habilitação 
técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A 
proponente não atendeu os Item 9 do edital. 9.4.5. Certidão 
Especifica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.4.6. Certidão de Inteiro 
Teor, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.5.4. ... Certidão Negativa 
de Infração Trabalhista. (ausente); 9.7.1. ... Certidão Negativa 
de Protestos da sede do licitante, emitidas em seu nome, 
datadas dos últimos 90 (noventa) dias ou que esteja dentro do 
prazo de validade expresso nas próprias. (ausente); 9.7.2. 
Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de 
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Data Valor CNPJ Situação

0053 - Braçadeira tipo D, 1 ½

Data Valor CNPJ Situação

0054 - Braçadeira tipo D, 1 ¼

Data Valor CNPJ Situação

0055 - Braçadeira tipo D, ½

Data Valor CNPJ Situação

competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em 
data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do 
certame, se outro prazo não constar no documento, através do 
site do (trf1). (ausente); 27/07/2020 11:09:36

22/07/2020 - 15:15:11 69,00 (proposta) 23.104.806/0001-25

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6.13 do edital 
"6.13. O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 
(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação atendendo 
Art. 48, `PAR` 3º, do Decreto nº 10.024, de 2019."

22/07/2020 - 17:05:09 200,00 (proposta) 30.351.303/0001-10

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6.13 do edital 
"6.13. O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 
(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação atendendo 
Art. 48, `PAR` 3º, do Decreto nº 10.024, de 2019."

22/07/2020 - 21:16:55 127,97 (proposta) 08.241.684/0001-25 Válido
23/07/2020 - 16:41:43 90,00 08.241.684/0001-25 Válido
23/07/2020 - 21:55:50 55,70 08.241.684/0001-25 Válido

21/07/2020 - 11:54:54 1,60 (proposta) 21.254.778/0001-05

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - 
Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do 
sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação 
exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado 
e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da 
sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente 
a etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da 
proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 
9.2. fornecedores cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado 
de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua declaração, 
em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, 
trabalhista à qualificação econômico-financeira e habilitação 
técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A 
proponente não atendeu os Item 9 do edital. 9.4.5. Certidão 
Especifica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.4.6. Certidão de Inteiro 
Teor, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.5.4. ... Certidão Negativa 
de Infração Trabalhista. (ausente); 9.7.1. ... Certidão Negativa 
de Protestos da sede do licitante, emitidas em seu nome, 
datadas dos últimos 90 (noventa) dias ou que esteja dentro do 
prazo de validade expresso nas próprias. (ausente); 9.7.2. 
Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de 
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em 
data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do 
certame, se outro prazo não constar no documento, através do 
site do (trf1). (ausente); 27/07/2020 11:09:36

22/07/2020 - 15:16:15 3,00 (proposta) 23.104.806/0001-25

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6.13 do edital 
"6.13. O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 
(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação atendendo 
Art. 48, `PAR` 3º, do Decreto nº 10.024, de 2019."

22/07/2020 - 21:18:17 21,76 (proposta) 08.241.684/0001-25 Válido
27/07/2020 - 13:09:51 2,49 08.241.684/0001-25 Válido

21/07/2020 - 11:54:54 1,40 (proposta) 21.254.778/0001-05

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - 
Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do 
sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação 
exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado 
e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da 
sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente 
a etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da 
proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 
9.2. fornecedores cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado 
de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua declaração, 
em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, 
trabalhista à qualificação econômico-financeira e habilitação 
técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A 
proponente não atendeu os Item 9 do edital. 9.4.5. Certidão 
Especifica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.4.6. Certidão de Inteiro 
Teor, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.5.4. ... Certidão Negativa 
de Infração Trabalhista. (ausente); 9.7.1. ... Certidão Negativa 
de Protestos da sede do licitante, emitidas em seu nome, 
datadas dos últimos 90 (noventa) dias ou que esteja dentro do 
prazo de validade expresso nas próprias. (ausente); 9.7.2. 
Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de 
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em 
data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do 
certame, se outro prazo não constar no documento, através do 
site do (trf1). (ausente); 27/07/2020 11:09:36

22/07/2020 - 15:16:38 3,00 (proposta) 23.104.806/0001-25

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6.13 do edital 
"6.13. O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 
(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação atendendo 
Art. 48, `PAR` 3º, do Decreto nº 10.024, de 2019."

22/07/2020 - 21:20:28 23,66 (proposta) 08.241.684/0001-25 Válido
27/07/2020 - 13:14:58 2,47 08.241.684/0001-25 Válido

21/07/2020 - 11:54:53 0,55 (proposta) 21.254.778/0001-05
Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6.12 do edital 
Valor abaixo (-74,2991) e não condiz com realidade de mercado 
atual

22/07/2020 - 15:16:59 3,00 (proposta) 23.104.806/0001-25

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6.13 do edital 
"6.13. O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 
(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação atendendo 
Art. 48, `PAR` 3º, do Decreto nº 10.024, de 2019."

22/07/2020 - 21:21:21 38,35 (proposta) 08.241.684/0001-25 Válido
23/07/2020 - 21:57:09 2,13 08.241.684/0001-25 Válido
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0056 - Joelho em PVC, 25mm, soldável, 90°

Data Valor CNPJ Situação

0057 - "Joelho em PVC, ¾"", roscável, 90° "

Data Valor CNPJ Situação

0058 - Joelho em PVC, 32mm, soldável, 90°

Data Valor CNPJ Situação

21/07/2020 - 11:54:53 0,52 (proposta) 21.254.778/0001-05

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - 
Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do 
sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação 
exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado 
e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da 
sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente 
a etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da 
proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 
9.2. fornecedores cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado 
de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua declaração, 
em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, 
trabalhista à qualificação econômico-financeira e habilitação 
técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A 
proponente não atendeu os Item 9 do edital. 9.4.5. Certidão 
Especifica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.4.6. Certidão de Inteiro 
Teor, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.5.4. ... Certidão Negativa 
de Infração Trabalhista. (ausente); 9.7.1. ... Certidão Negativa 
de Protestos da sede do licitante, emitidas em seu nome, 
datadas dos últimos 90 (noventa) dias ou que esteja dentro do 
prazo de validade expresso nas próprias. (ausente); 9.7.2. 
Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de 
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em 
data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do 
certame, se outro prazo não constar no documento, através do 
site do (trf1). (ausente); 27/07/2020 11:09:36

22/07/2020 - 15:17:47 1,30 (proposta) 23.104.806/0001-25

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6.13 do edital 
"6.13. O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 
(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação atendendo 
Art. 48, `PAR` 3º, do Decreto nº 10.024, de 2019."

22/07/2020 - 21:21:47 32,55 (proposta) 08.241.684/0001-25 Válido
27/07/2020 - 13:19:29 1,10 08.241.684/0001-25 Válido

21/07/2020 - 11:54:52 1,40 (proposta) 21.254.778/0001-05

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - 
Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do 
sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação 
exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado 
e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da 
sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente 
a etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da 
proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 
9.2. fornecedores cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado 
de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua declaração, 
em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, 
trabalhista à qualificação econômico-financeira e habilitação 
técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A 
proponente não atendeu os Item 9 do edital. 9.4.5. Certidão 
Especifica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.4.6. Certidão de Inteiro 
Teor, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.5.4. ... Certidão Negativa 
de Infração Trabalhista. (ausente); 9.7.1. ... Certidão Negativa 
de Protestos da sede do licitante, emitidas em seu nome, 
datadas dos últimos 90 (noventa) dias ou que esteja dentro do 
prazo de validade expresso nas próprias. (ausente); 9.7.2. 
Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de 
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em 
data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do 
certame, se outro prazo não constar no documento, através do 
site do (trf1). (ausente); 27/07/2020 11:09:36

22/07/2020 - 15:18:21 2,98 (proposta) 23.104.806/0001-25

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6.13 do edital 
"6.13. O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 
(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação atendendo 
Art. 48, `PAR` 3º, do Decreto nº 10.024, de 2019."

22/07/2020 - 21:22:52 25,88 (proposta) 08.241.684/0001-25 Válido
23/07/2020 - 16:42:15 1,38 08.241.684/0001-25 Válido

21/07/2020 - 11:54:52 1,50 (proposta) 21.254.778/0001-05

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - 
Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do 
sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação 
exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado 
e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da 
sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente 
a etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da 
proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 
9.2. fornecedores cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado 
de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua declaração, 
em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, 
trabalhista à qualificação econômico-financeira e habilitação 
técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A 
proponente não atendeu os Item 9 do edital. 9.4.5. Certidão 
Especifica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.4.6. Certidão de Inteiro 
Teor, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.5.4. ... Certidão Negativa 
de Infração Trabalhista. (ausente); 9.7.1. ... Certidão Negativa 
de Protestos da sede do licitante, emitidas em seu nome, 
datadas dos últimos 90 (noventa) dias ou que esteja dentro do 
prazo de validade expresso nas próprias. (ausente); 9.7.2. 
Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de 
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em 
data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do 
certame, se outro prazo não constar no documento, através do 
site do (trf1). (ausente); 27/07/2020 11:09:36

22/07/2020 - 15:18:49 3,68 (proposta) 23.104.806/0001-25 Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6.13 do edital 
"6.13. O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 
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Data Valor CNPJ Situação

0059 - Joelho de 40mm para esgoto

Data Valor CNPJ Situação

0060 - Joelho de 50mm para esgoto

Data Valor CNPJ Situação

0061 - "Joelho em PVC, ½"", roscável, 90° "

Data Valor CNPJ Situação

0062 - Joelho em PVC, 20mm, soldável, 90°

Data Valor CNPJ Situação

(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação atendendo 
Art. 48, `PAR` 3º, do Decreto nº 10.024, de 2019."

22/07/2020 - 21:23:24 22,33 (proposta) 08.241.684/0001-25 Válido
27/07/2020 - 13:19:50 2,58 08.241.684/0001-25 Válido

21/07/2020 - 11:54:52 0,85 (proposta) 21.254.778/0001-05
Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6.12 do edital 
Valor abaixo (-75,7143) e não condiz com realidade de mercado 
atual

22/07/2020 - 15:19:28 4,80 (proposta) 23.104.806/0001-25

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6.13 do edital 
"6.13. O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 
(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação atendendo 
Art. 48, `PAR` 3º, do Decreto nº 10.024, de 2019."

22/07/2020 - 21:23:49 4,06 (proposta) 08.241.684/0001-25 Válido
23/07/2020 - 21:58:01 3,49 08.241.684/0001-25 Válido

21/07/2020 - 11:54:51 1,80 (proposta) 21.254.778/0001-05

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - 
Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do 
sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação 
exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado 
e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da 
sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente 
a etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da 
proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 
9.2. fornecedores cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado 
de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua declaração, 
em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, 
trabalhista à qualificação econômico-financeira e habilitação 
técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A 
proponente não atendeu os Item 9 do edital. 9.4.5. Certidão 
Especifica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.4.6. Certidão de Inteiro 
Teor, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.5.4. ... Certidão Negativa 
de Infração Trabalhista. (ausente); 9.7.1. ... Certidão Negativa 
de Protestos da sede do licitante, emitidas em seu nome, 
datadas dos últimos 90 (noventa) dias ou que esteja dentro do 
prazo de validade expresso nas próprias. (ausente); 9.7.2. 
Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de 
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em 
data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do 
certame, se outro prazo não constar no documento, através do 
site do (trf1). (ausente); 27/07/2020 11:09:36

22/07/2020 - 15:20:16 8,90 (proposta) 23.104.806/0001-25

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6.13 do edital 
"6.13. O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 
(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação atendendo 
Art. 48, `PAR` 3º, do Decreto nº 10.024, de 2019."

22/07/2020 - 21:24:13 6,40 (proposta) 08.241.684/0001-25 Válido
27/07/2020 - 13:20:23 4,29 08.241.684/0001-25 Válido

21/07/2020 - 11:54:51 0,95 (proposta) 21.254.778/0001-05

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - 
Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do 
sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação 
exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado 
e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da 
sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente 
a etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da 
proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 
9.2. fornecedores cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado 
de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua declaração, 
em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, 
trabalhista à qualificação econômico-financeira e habilitação 
técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A 
proponente não atendeu os Item 9 do edital. 9.4.5. Certidão 
Especifica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.4.6. Certidão de Inteiro 
Teor, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.5.4. ... Certidão Negativa 
de Infração Trabalhista. (ausente); 9.7.1. ... Certidão Negativa 
de Protestos da sede do licitante, emitidas em seu nome, 
datadas dos últimos 90 (noventa) dias ou que esteja dentro do 
prazo de validade expresso nas próprias. (ausente); 9.7.2. 
Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de 
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em 
data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do 
certame, se outro prazo não constar no documento, através do 
site do (trf1). (ausente); 27/07/2020 11:09:36

22/07/2020 - 15:20:55 3,80 (proposta) 23.104.806/0001-25

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6.13 do edital 
"6.13. O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 
(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação atendendo 
Art. 48, `PAR` 3º, do Decreto nº 10.024, de 2019."

22/07/2020 - 21:24:47 32,43 (proposta) 08.241.684/0001-25 Válido
27/07/2020 - 13:23:18 2,37 08.241.684/0001-25 Válido

21/07/2020 - 11:54:51 0,30 (proposta) 21.254.778/0001-05
Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6.12 do edital 
Valor abaixo (-70,2970) e não condiz com realidade de mercado 
atual

22/07/2020 - 15:21:29 6,90 (proposta) 23.104.806/0001-25

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6.13 do edital 
"6.13. O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 
(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação atendendo 
Art. 48, `PAR` 3º, do Decreto nº 10.024, de 2019."
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Data Valor CNPJ Situação

0063 - "Adaptador em PVC, 20 x ½"", soldável "

Data Valor CNPJ Situação

0064 - Caixa d`água em polietileno com tampa 3.000 litros

Data Valor CNPJ Situação

22/07/2020 - 21:25:14 21,92 (proposta) 08.241.684/0001-25 Válido
23/07/2020 - 22:02:37 1,00 08.241.684/0001-25 Válido

21/07/2020 - 11:54:51 0,40 (proposta) 21.254.778/0001-05
Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6.12 do edital 
Valor abaixo (-96,1089) e não condiz com realidade de mercado 
atual

22/07/2020 - 15:22:06 3,00 (proposta) 23.104.806/0001-25

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6.13 do edital 
"6.13. O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 
(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação atendendo 
Art. 48, `PAR` 3º, do Decreto nº 10.024, de 2019."

22/07/2020 - 21:25:44 1,56 (proposta) 08.241.684/0001-25
Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6.12 do edital 
Valor abaixo (-84,8249) e não condiz com realidade de mercado 
atual

21/07/2020 - 11:54:51 1.670,00 (proposta) 21.254.778/0001-05

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - 
Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do 
sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação 
exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado 
e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da 
sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente 
a etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da 
proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 
9.2. fornecedores cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado 
de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua declaração, 
em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, 
trabalhista à qualificação econômico-financeira e habilitação 
técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A 
proponente não atendeu os Item 9 do edital. 9.4.5. Certidão 
Especifica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.4.6. Certidão de Inteiro 
Teor, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.5.4. ... Certidão Negativa 
de Infração Trabalhista. (ausente); 9.7.1. ... Certidão Negativa 
de Protestos da sede do licitante, emitidas em seu nome, 
datadas dos últimos 90 (noventa) dias ou que esteja dentro do 
prazo de validade expresso nas próprias. (ausente); 9.7.2. 
Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de 
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em 
data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do 
certame, se outro prazo não constar no documento, através do 
site do (trf1). (ausente); 27/07/2020 11:09:36

22/07/2020 - 15:23:09 2.300,00 (proposta) 23.104.806/0001-25

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6.13 do edital 
"6.13. O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 
(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação atendendo 
Art. 48, `PAR` 3º, do Decreto nº 10.024, de 2019."

22/07/2020 - 16:57:49 3.000,00 (proposta) 11.175.931/0001-47

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 8.21 do edital. 
8.21. Todos os licitantes que tiverem suas ofertas regularmente 
aceitas deverão encaminhar proposta inicial e realinhada no 
prazo máximo de 60 (sessenta) minutos via sistema; A 
proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - Os licitantes 
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, 
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos 
no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o 
preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da 
sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente 
a etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da 
proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 
9.2. fornecedores cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado 
de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua declaração, 
em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, 
trabalhista à qualificação econômico-financeira e habilitação 
técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A 
proponente não atendeu os Item 9 do edital. 9.4.5. Certidão 
Especifica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.4.6. Certidão de Inteiro 
Teor, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.5.4. ... Certidão Negativa 
de Infração Trabalhista. (ausente); 9.7.1. ... Certidão Negativa 
de Protestos da sede do licitante, emitidas em seu nome, 
datadas dos últimos 90 (noventa) dias ou que esteja dentro do 
prazo de validade expresso nas próprias. (ausente); 9.7.2. 
Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de 
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em 
data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do 
certame, se outro prazo não constar no documento, através do 
site do (trf1). (ausente); 27/07/2020 11:26:38

22/07/2020 - 18:22:44 1.930,48 (proposta) 31.964.625/0001-05 Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - 
Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do 
sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação 
exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado 
e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da 
sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente 
a etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da 
proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 
9.2. fornecedores cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado 
de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua declaração, 
em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, 
trabalhista à qualificação econômico-financeira e habilitação 
técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A 
proponente não atendeu o Item 8.21 do edital. 8.21. Todos os 
licitantes que tiverem suas ofertas regularmente aceitas 
deverão encaminhar proposta inicial e realinhada no prazo 
máximo de 60 (sessenta) minutos via sistema; A proponente não 
atendeu os Item 9 do edital. 9.4.5. Certidão Especifica, emitida 
pela Junta Comercial da sede da licitante, devidamente 
atualizada. (ausente); 9.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida 
pela Junta Comercial da sede da licitante, devidamente 
atualizada. (ausente); 9.5.4. ... Certidão Negativa de Infração 
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Data Valor CNPJ Situação
Trabalhista. (ausente); 9.7.1. ... Certidão Negativa de Protestos 
da sede do licitante, emitidas em seu nome, datadas dos 
últimos 90 (noventa) dias ou que esteja dentro do prazo de 
validade expresso nas próprias. (ausente); 27/07/2020 15:58:31

22/07/2020 - 21:26:14 96,46 (proposta) 08.241.684/0001-25
Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6.12 do edital 
Valor abaixo (-94,0622) e não condiz com realidade de mercado 
atual

23/07/2020 - 16:50:12 1.669,95 11.175.931/0001-47

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 8.21 do edital. 
8.21. Todos os licitantes que tiverem suas ofertas regularmente 
aceitas deverão encaminhar proposta inicial e realinhada no 
prazo máximo de 60 (sessenta) minutos via sistema; A 
proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - Os licitantes 
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, 
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos 
no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o 
preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da 
sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente 
a etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da 
proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 
9.2. fornecedores cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado 
de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua declaração, 
em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, 
trabalhista à qualificação econômico-financeira e habilitação 
técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A 
proponente não atendeu os Item 9 do edital. 9.4.5. Certidão 
Especifica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.4.6. Certidão de Inteiro 
Teor, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.5.4. ... Certidão Negativa 
de Infração Trabalhista. (ausente); 9.7.1. ... Certidão Negativa 
de Protestos da sede do licitante, emitidas em seu nome, 
datadas dos últimos 90 (noventa) dias ou que esteja dentro do 
prazo de validade expresso nas próprias. (ausente); 9.7.2. 
Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de 
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em 
data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do 
certame, se outro prazo não constar no documento, através do 
site do (trf1). (ausente); 27/07/2020 11:26:38

23/07/2020 - 16:50:40 1.786,84 31.964.625/0001-05

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - 
Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do 
sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação 
exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado 
e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da 
sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente 
a etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da 
proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 
9.2. fornecedores cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado 
de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua declaração, 
em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, 
trabalhista à qualificação econômico-financeira e habilitação 
técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A 
proponente não atendeu o Item 8.21 do edital. 8.21. Todos os 
licitantes que tiverem suas ofertas regularmente aceitas 
deverão encaminhar proposta inicial e realinhada no prazo 
máximo de 60 (sessenta) minutos via sistema; A proponente não 
atendeu os Item 9 do edital. 9.4.5. Certidão Especifica, emitida 
pela Junta Comercial da sede da licitante, devidamente 
atualizada. (ausente); 9.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida 
pela Junta Comercial da sede da licitante, devidamente 
atualizada. (ausente); 9.5.4. ... Certidão Negativa de Infração 
Trabalhista. (ausente); 9.7.1. ... Certidão Negativa de Protestos 
da sede do licitante, emitidas em seu nome, datadas dos 
últimos 90 (noventa) dias ou que esteja dentro do prazo de 
validade expresso nas próprias. (ausente); 27/07/2020 15:58:31

23/07/2020 - 16:57:04 1.499,90 (lance oculto) 11.175.931/0001-47

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 8.21 do edital. 
8.21. Todos os licitantes que tiverem suas ofertas regularmente 
aceitas deverão encaminhar proposta inicial e realinhada no 
prazo máximo de 60 (sessenta) minutos via sistema; A 
proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - Os licitantes 
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, 
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos 
no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o 
preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da 
sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente 
a etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da 
proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 
9.2. fornecedores cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado 
de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua declaração, 
em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, 
trabalhista à qualificação econômico-financeira e habilitação 
técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A 
proponente não atendeu os Item 9 do edital. 9.4.5. Certidão 
Especifica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.4.6. Certidão de Inteiro 
Teor, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.5.4. ... Certidão Negativa 
de Infração Trabalhista. (ausente); 9.7.1. ... Certidão Negativa 
de Protestos da sede do licitante, emitidas em seu nome, 
datadas dos últimos 90 (noventa) dias ou que esteja dentro do 
prazo de validade expresso nas próprias. (ausente); 9.7.2. 
Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de 
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em 
data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do 
certame, se outro prazo não constar no documento, através do 
site do (trf1). (ausente); 27/07/2020 11:26:38

23/07/2020 - 17:00:03 1.150,00 (lance oculto) 31.964.625/0001-05 Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - 
Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do 
sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação 
exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado 
e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da 
sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente 
a etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da 
proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 
9.2. fornecedores cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado 
de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua declaração, 
em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, 
trabalhista à qualificação econômico-financeira e habilitação 
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técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A 
proponente não atendeu o Item 8.21 do edital. 8.21. Todos os 
licitantes que tiverem suas ofertas regularmente aceitas 
deverão encaminhar proposta inicial e realinhada no prazo 
máximo de 60 (sessenta) minutos via sistema; A proponente não 
atendeu os Item 9 do edital. 9.4.5. Certidão Especifica, emitida 
pela Junta Comercial da sede da licitante, devidamente 
atualizada. (ausente); 9.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida 
pela Junta Comercial da sede da licitante, devidamente 
atualizada. (ausente); 9.5.4. ... Certidão Negativa de Infração 
Trabalhista. (ausente); 9.7.1. ... Certidão Negativa de Protestos 
da sede do licitante, emitidas em seu nome, datadas dos 
últimos 90 (noventa) dias ou que esteja dentro do prazo de 
validade expresso nas próprias. (ausente); 27/07/2020 15:58:31

21/07/2020 - 11:54:51 370,00 (proposta) 21.254.778/0001-05

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - 
Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do 
sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação 
exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado 
e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da 
sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente 
a etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da 
proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 
9.2. fornecedores cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado 
de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua declaração, 
em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, 
trabalhista à qualificação econômico-financeira e habilitação 
técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A 
proponente não atendeu os Item 9 do edital. 9.4.5. Certidão 
Especifica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.4.6. Certidão de Inteiro 
Teor, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.5.4. ... Certidão Negativa 
de Infração Trabalhista. (ausente); 9.7.1. ... Certidão Negativa 
de Protestos da sede do licitante, emitidas em seu nome, 
datadas dos últimos 90 (noventa) dias ou que esteja dentro do 
prazo de validade expresso nas próprias. (ausente); 9.7.2. 
Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de 
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em 
data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do 
certame, se outro prazo não constar no documento, através do 
site do (trf1). (ausente); 27/07/2020 11:09:36

22/07/2020 - 15:23:38 295,00 (proposta) 23.104.806/0001-25

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6.13 do edital 
"6.13. O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 
(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação atendendo 
Art. 48, `PAR` 3º, do Decreto nº 10.024, de 2019."

22/07/2020 - 16:58:16 800,00 (proposta) 11.175.931/0001-47

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 8.21 do edital. 
8.21. Todos os licitantes que tiverem suas ofertas regularmente 
aceitas deverão encaminhar proposta inicial e realinhada no 
prazo máximo de 60 (sessenta) minutos via sistema; A 
proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - Os licitantes 
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, 
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos 
no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o 
preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da 
sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente 
a etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da 
proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 
9.2. fornecedores cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado 
de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua declaração, 
em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, 
trabalhista à qualificação econômico-financeira e habilitação 
técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A 
proponente não atendeu os Item 9 do edital. 9.4.5. Certidão 
Especifica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.4.6. Certidão de Inteiro 
Teor, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.5.4. ... Certidão Negativa 
de Infração Trabalhista. (ausente); 9.7.1. ... Certidão Negativa 
de Protestos da sede do licitante, emitidas em seu nome, 
datadas dos últimos 90 (noventa) dias ou que esteja dentro do 
prazo de validade expresso nas próprias. (ausente); 9.7.2. 
Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de 
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em 
data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do 
certame, se outro prazo não constar no documento, através do 
site do (trf1). (ausente); 27/07/2020 11:26:38

22/07/2020 - 18:23:08 441,78 (proposta) 31.964.625/0001-05 Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - 
Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do 
sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação 
exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado 
e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da 
sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente 
a etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da 
proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 
9.2. fornecedores cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado 
de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua declaração, 
em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, 
trabalhista à qualificação econômico-financeira e habilitação 
técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A 
proponente não atendeu o Item 8.21 do edital. 8.21. Todos os 
licitantes que tiverem suas ofertas regularmente aceitas 
deverão encaminhar proposta inicial e realinhada no prazo 
máximo de 60 (sessenta) minutos via sistema; A proponente não 
atendeu os Item 9 do edital. 9.4.5. Certidão Especifica, emitida 
pela Junta Comercial da sede da licitante, devidamente 
atualizada. (ausente); 9.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida 
pela Junta Comercial da sede da licitante, devidamente 
atualizada. (ausente); 9.5.4. ... Certidão Negativa de Infração 
Trabalhista. (ausente); 9.7.1. ... Certidão Negativa de Protestos 
da sede do licitante, emitidas em seu nome, datadas dos 
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últimos 90 (noventa) dias ou que esteja dentro do prazo de 
validade expresso nas próprias. (ausente); 27/07/2020 15:58:31

22/07/2020 - 21:26:47 104,87 (proposta) 08.241.684/0001-25 Válido

23/07/2020 - 16:50:12 369,97 11.175.931/0001-47

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 8.21 do edital. 
8.21. Todos os licitantes que tiverem suas ofertas regularmente 
aceitas deverão encaminhar proposta inicial e realinhada no 
prazo máximo de 60 (sessenta) minutos via sistema; A 
proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - Os licitantes 
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, 
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos 
no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o 
preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da 
sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente 
a etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da 
proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 
9.2. fornecedores cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado 
de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua declaração, 
em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, 
trabalhista à qualificação econômico-financeira e habilitação 
técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A 
proponente não atendeu os Item 9 do edital. 9.4.5. Certidão 
Especifica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.4.6. Certidão de Inteiro 
Teor, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.5.4. ... Certidão Negativa 
de Infração Trabalhista. (ausente); 9.7.1. ... Certidão Negativa 
de Protestos da sede do licitante, emitidas em seu nome, 
datadas dos últimos 90 (noventa) dias ou que esteja dentro do 
prazo de validade expresso nas próprias. (ausente); 9.7.2. 
Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de 
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em 
data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do 
certame, se outro prazo não constar no documento, através do 
site do (trf1). (ausente); 27/07/2020 11:26:38

23/07/2020 - 16:50:49 369,00 31.964.625/0001-05

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - 
Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do 
sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação 
exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado 
e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da 
sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente 
a etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da 
proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 
9.2. fornecedores cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado 
de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua declaração, 
em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, 
trabalhista à qualificação econômico-financeira e habilitação 
técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A 
proponente não atendeu o Item 8.21 do edital. 8.21. Todos os 
licitantes que tiverem suas ofertas regularmente aceitas 
deverão encaminhar proposta inicial e realinhada no prazo 
máximo de 60 (sessenta) minutos via sistema; A proponente não 
atendeu os Item 9 do edital. 9.4.5. Certidão Especifica, emitida 
pela Junta Comercial da sede da licitante, devidamente 
atualizada. (ausente); 9.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida 
pela Junta Comercial da sede da licitante, devidamente 
atualizada. (ausente); 9.5.4. ... Certidão Negativa de Infração 
Trabalhista. (ausente); 9.7.1. ... Certidão Negativa de Protestos 
da sede do licitante, emitidas em seu nome, datadas dos 
últimos 90 (noventa) dias ou que esteja dentro do prazo de 
validade expresso nas próprias. (ausente); 27/07/2020 15:58:31

23/07/2020 - 16:50:52 368,95 11.175.931/0001-47

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 8.21 do edital. 
8.21. Todos os licitantes que tiverem suas ofertas regularmente 
aceitas deverão encaminhar proposta inicial e realinhada no 
prazo máximo de 60 (sessenta) minutos via sistema; A 
proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - Os licitantes 
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, 
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos 
no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o 
preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da 
sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente 
a etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da 
proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 
9.2. fornecedores cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado 
de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua declaração, 
em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, 
trabalhista à qualificação econômico-financeira e habilitação 
técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A 
proponente não atendeu os Item 9 do edital. 9.4.5. Certidão 
Especifica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.4.6. Certidão de Inteiro 
Teor, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.5.4. ... Certidão Negativa 
de Infração Trabalhista. (ausente); 9.7.1. ... Certidão Negativa 
de Protestos da sede do licitante, emitidas em seu nome, 
datadas dos últimos 90 (noventa) dias ou que esteja dentro do 
prazo de validade expresso nas próprias. (ausente); 9.7.2. 
Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de 
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em 
data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do 
certame, se outro prazo não constar no documento, através do 
site do (trf1). (ausente); 27/07/2020 11:26:38

23/07/2020 - 16:51:30 368,91 31.964.625/0001-05 Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - 
Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do 
sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação 
exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado 
e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da 
sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente 
a etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da 
proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 
9.2. fornecedores cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado 
de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua declaração, 
em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, 
trabalhista à qualificação econômico-financeira e habilitação 
técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A 
proponente não atendeu o Item 8.21 do edital. 8.21. Todos os 
licitantes que tiverem suas ofertas regularmente aceitas 
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deverão encaminhar proposta inicial e realinhada no prazo 
máximo de 60 (sessenta) minutos via sistema; A proponente não 
atendeu os Item 9 do edital. 9.4.5. Certidão Especifica, emitida 
pela Junta Comercial da sede da licitante, devidamente 
atualizada. (ausente); 9.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida 
pela Junta Comercial da sede da licitante, devidamente 
atualizada. (ausente); 9.5.4. ... Certidão Negativa de Infração 
Trabalhista. (ausente); 9.7.1. ... Certidão Negativa de Protestos 
da sede do licitante, emitidas em seu nome, datadas dos 
últimos 90 (noventa) dias ou que esteja dentro do prazo de 
validade expresso nas próprias. (ausente); 27/07/2020 15:58:31

23/07/2020 - 16:51:46 368,88 11.175.931/0001-47

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 8.21 do edital. 
8.21. Todos os licitantes que tiverem suas ofertas regularmente 
aceitas deverão encaminhar proposta inicial e realinhada no 
prazo máximo de 60 (sessenta) minutos via sistema; A 
proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - Os licitantes 
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, 
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos 
no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o 
preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da 
sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente 
a etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da 
proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 
9.2. fornecedores cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado 
de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua declaração, 
em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, 
trabalhista à qualificação econômico-financeira e habilitação 
técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A 
proponente não atendeu os Item 9 do edital. 9.4.5. Certidão 
Especifica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.4.6. Certidão de Inteiro 
Teor, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.5.4. ... Certidão Negativa 
de Infração Trabalhista. (ausente); 9.7.1. ... Certidão Negativa 
de Protestos da sede do licitante, emitidas em seu nome, 
datadas dos últimos 90 (noventa) dias ou que esteja dentro do 
prazo de validade expresso nas próprias. (ausente); 9.7.2. 
Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de 
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em 
data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do 
certame, se outro prazo não constar no documento, através do 
site do (trf1). (ausente); 27/07/2020 11:26:38

23/07/2020 - 16:51:49 367,00 31.964.625/0001-05

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - 
Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do 
sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação 
exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado 
e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da 
sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente 
a etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da 
proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 
9.2. fornecedores cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado 
de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua declaração, 
em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, 
trabalhista à qualificação econômico-financeira e habilitação 
técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A 
proponente não atendeu o Item 8.21 do edital. 8.21. Todos os 
licitantes que tiverem suas ofertas regularmente aceitas 
deverão encaminhar proposta inicial e realinhada no prazo 
máximo de 60 (sessenta) minutos via sistema; A proponente não 
atendeu os Item 9 do edital. 9.4.5. Certidão Especifica, emitida 
pela Junta Comercial da sede da licitante, devidamente 
atualizada. (ausente); 9.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida 
pela Junta Comercial da sede da licitante, devidamente 
atualizada. (ausente); 9.5.4. ... Certidão Negativa de Infração 
Trabalhista. (ausente); 9.7.1. ... Certidão Negativa de Protestos 
da sede do licitante, emitidas em seu nome, datadas dos 
últimos 90 (noventa) dias ou que esteja dentro do prazo de 
validade expresso nas próprias. (ausente); 27/07/2020 15:58:31

23/07/2020 - 16:52:02 366,97 11.175.931/0001-47

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 8.21 do edital. 
8.21. Todos os licitantes que tiverem suas ofertas regularmente 
aceitas deverão encaminhar proposta inicial e realinhada no 
prazo máximo de 60 (sessenta) minutos via sistema; A 
proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - Os licitantes 
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, 
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos 
no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o 
preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da 
sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente 
a etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da 
proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 
9.2. fornecedores cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado 
de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua declaração, 
em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, 
trabalhista à qualificação econômico-financeira e habilitação 
técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A 
proponente não atendeu os Item 9 do edital. 9.4.5. Certidão 
Especifica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.4.6. Certidão de Inteiro 
Teor, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.5.4. ... Certidão Negativa 
de Infração Trabalhista. (ausente); 9.7.1. ... Certidão Negativa 
de Protestos da sede do licitante, emitidas em seu nome, 
datadas dos últimos 90 (noventa) dias ou que esteja dentro do 
prazo de validade expresso nas próprias. (ausente); 9.7.2. 
Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de 
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em 
data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do 
certame, se outro prazo não constar no documento, através do 
site do (trf1). (ausente); 27/07/2020 11:26:38

23/07/2020 - 16:52:05 366,89 31.964.625/0001-05 Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - 
Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do 
sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação 
exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado 
e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da 
sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente 
a etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da 
proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 
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9.2. fornecedores cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado 
de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua declaração, 
em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, 
trabalhista à qualificação econômico-financeira e habilitação 
técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A 
proponente não atendeu o Item 8.21 do edital. 8.21. Todos os 
licitantes que tiverem suas ofertas regularmente aceitas 
deverão encaminhar proposta inicial e realinhada no prazo 
máximo de 60 (sessenta) minutos via sistema; A proponente não 
atendeu os Item 9 do edital. 9.4.5. Certidão Especifica, emitida 
pela Junta Comercial da sede da licitante, devidamente 
atualizada. (ausente); 9.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida 
pela Junta Comercial da sede da licitante, devidamente 
atualizada. (ausente); 9.5.4. ... Certidão Negativa de Infração 
Trabalhista. (ausente); 9.7.1. ... Certidão Negativa de Protestos 
da sede do licitante, emitidas em seu nome, datadas dos 
últimos 90 (noventa) dias ou que esteja dentro do prazo de 
validade expresso nas próprias. (ausente); 27/07/2020 15:58:31

23/07/2020 - 16:52:08 366,87 11.175.931/0001-47

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 8.21 do edital. 
8.21. Todos os licitantes que tiverem suas ofertas regularmente 
aceitas deverão encaminhar proposta inicial e realinhada no 
prazo máximo de 60 (sessenta) minutos via sistema; A 
proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - Os licitantes 
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, 
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos 
no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o 
preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da 
sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente 
a etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da 
proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 
9.2. fornecedores cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado 
de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua declaração, 
em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, 
trabalhista à qualificação econômico-financeira e habilitação 
técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A 
proponente não atendeu os Item 9 do edital. 9.4.5. Certidão 
Especifica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.4.6. Certidão de Inteiro 
Teor, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.5.4. ... Certidão Negativa 
de Infração Trabalhista. (ausente); 9.7.1. ... Certidão Negativa 
de Protestos da sede do licitante, emitidas em seu nome, 
datadas dos últimos 90 (noventa) dias ou que esteja dentro do 
prazo de validade expresso nas próprias. (ausente); 9.7.2. 
Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de 
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em 
data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do 
certame, se outro prazo não constar no documento, através do 
site do (trf1). (ausente); 27/07/2020 11:26:38

23/07/2020 - 16:52:12 366,82 31.964.625/0001-05

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - 
Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do 
sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação 
exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado 
e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da 
sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente 
a etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da 
proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 
9.2. fornecedores cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado 
de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua declaração, 
em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, 
trabalhista à qualificação econômico-financeira e habilitação 
técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A 
proponente não atendeu o Item 8.21 do edital. 8.21. Todos os 
licitantes que tiverem suas ofertas regularmente aceitas 
deverão encaminhar proposta inicial e realinhada no prazo 
máximo de 60 (sessenta) minutos via sistema; A proponente não 
atendeu os Item 9 do edital. 9.4.5. Certidão Especifica, emitida 
pela Junta Comercial da sede da licitante, devidamente 
atualizada. (ausente); 9.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida 
pela Junta Comercial da sede da licitante, devidamente 
atualizada. (ausente); 9.5.4. ... Certidão Negativa de Infração 
Trabalhista. (ausente); 9.7.1. ... Certidão Negativa de Protestos 
da sede do licitante, emitidas em seu nome, datadas dos 
últimos 90 (noventa) dias ou que esteja dentro do prazo de 
validade expresso nas próprias. (ausente); 27/07/2020 15:58:31

23/07/2020 - 16:52:15 366,79 11.175.931/0001-47

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 8.21 do edital. 
8.21. Todos os licitantes que tiverem suas ofertas regularmente 
aceitas deverão encaminhar proposta inicial e realinhada no 
prazo máximo de 60 (sessenta) minutos via sistema; A 
proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - Os licitantes 
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, 
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos 
no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o 
preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da 
sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente 
a etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da 
proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 
9.2. fornecedores cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado 
de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua declaração, 
em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, 
trabalhista à qualificação econômico-financeira e habilitação 
técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A 
proponente não atendeu os Item 9 do edital. 9.4.5. Certidão 
Especifica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.4.6. Certidão de Inteiro 
Teor, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.5.4. ... Certidão Negativa 
de Infração Trabalhista. (ausente); 9.7.1. ... Certidão Negativa 
de Protestos da sede do licitante, emitidas em seu nome, 
datadas dos últimos 90 (noventa) dias ou que esteja dentro do 
prazo de validade expresso nas próprias. (ausente); 9.7.2. 
Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de 
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em 
data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do 
certame, se outro prazo não constar no documento, através do 
site do (trf1). (ausente); 27/07/2020 11:26:38

23/07/2020 - 16:52:18 366,72 31.964.625/0001-05

Page 110 of 232Portal de Compras Públicas | Ata Final

30/07/2020file:///C:/Users/FABIO/Downloads/AtaTotal_120274.html



Data Valor CNPJ Situação
Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - 
Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do 
sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação 
exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado 
e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da 
sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente 
a etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da 
proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 
9.2. fornecedores cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado 
de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua declaração, 
em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, 
trabalhista à qualificação econômico-financeira e habilitação 
técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A 
proponente não atendeu o Item 8.21 do edital. 8.21. Todos os 
licitantes que tiverem suas ofertas regularmente aceitas 
deverão encaminhar proposta inicial e realinhada no prazo 
máximo de 60 (sessenta) minutos via sistema; A proponente não 
atendeu os Item 9 do edital. 9.4.5. Certidão Especifica, emitida 
pela Junta Comercial da sede da licitante, devidamente 
atualizada. (ausente); 9.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida 
pela Junta Comercial da sede da licitante, devidamente 
atualizada. (ausente); 9.5.4. ... Certidão Negativa de Infração 
Trabalhista. (ausente); 9.7.1. ... Certidão Negativa de Protestos 
da sede do licitante, emitidas em seu nome, datadas dos 
últimos 90 (noventa) dias ou que esteja dentro do prazo de 
validade expresso nas próprias. (ausente); 27/07/2020 15:58:31

23/07/2020 - 16:52:21 366,69 11.175.931/0001-47

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 8.21 do edital. 
8.21. Todos os licitantes que tiverem suas ofertas regularmente 
aceitas deverão encaminhar proposta inicial e realinhada no 
prazo máximo de 60 (sessenta) minutos via sistema; A 
proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - Os licitantes 
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, 
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos 
no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o 
preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da 
sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente 
a etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da 
proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 
9.2. fornecedores cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado 
de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua declaração, 
em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, 
trabalhista à qualificação econômico-financeira e habilitação 
técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A 
proponente não atendeu os Item 9 do edital. 9.4.5. Certidão 
Especifica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.4.6. Certidão de Inteiro 
Teor, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.5.4. ... Certidão Negativa 
de Infração Trabalhista. (ausente); 9.7.1. ... Certidão Negativa 
de Protestos da sede do licitante, emitidas em seu nome, 
datadas dos últimos 90 (noventa) dias ou que esteja dentro do 
prazo de validade expresso nas próprias. (ausente); 9.7.2. 
Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de 
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em 
data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do 
certame, se outro prazo não constar no documento, através do 
site do (trf1). (ausente); 27/07/2020 11:26:38

23/07/2020 - 16:52:24 366,63 31.964.625/0001-05

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - 
Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do 
sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação 
exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado 
e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da 
sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente 
a etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da 
proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 
9.2. fornecedores cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado 
de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua declaração, 
em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, 
trabalhista à qualificação econômico-financeira e habilitação 
técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A 
proponente não atendeu o Item 8.21 do edital. 8.21. Todos os 
licitantes que tiverem suas ofertas regularmente aceitas 
deverão encaminhar proposta inicial e realinhada no prazo 
máximo de 60 (sessenta) minutos via sistema; A proponente não 
atendeu os Item 9 do edital. 9.4.5. Certidão Especifica, emitida 
pela Junta Comercial da sede da licitante, devidamente 
atualizada. (ausente); 9.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida 
pela Junta Comercial da sede da licitante, devidamente 
atualizada. (ausente); 9.5.4. ... Certidão Negativa de Infração 
Trabalhista. (ausente); 9.7.1. ... Certidão Negativa de Protestos 
da sede do licitante, emitidas em seu nome, datadas dos 
últimos 90 (noventa) dias ou que esteja dentro do prazo de 
validade expresso nas próprias. (ausente); 27/07/2020 15:58:31

23/07/2020 - 16:52:28 366,59 11.175.931/0001-47 Cancelado - A proponente não atendeu o Item 8.21 do edital. 
8.21. Todos os licitantes que tiverem suas ofertas regularmente 
aceitas deverão encaminhar proposta inicial e realinhada no 
prazo máximo de 60 (sessenta) minutos via sistema; A 
proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - Os licitantes 
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, 
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos 
no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o 
preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da 
sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente 
a etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da 
proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 
9.2. fornecedores cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado 
de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua declaração, 
em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, 
trabalhista à qualificação econômico-financeira e habilitação 
técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A 
proponente não atendeu os Item 9 do edital. 9.4.5. Certidão 
Especifica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.4.6. Certidão de Inteiro 
Teor, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.5.4. ... Certidão Negativa 
de Infração Trabalhista. (ausente); 9.7.1. ... Certidão Negativa 
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de Protestos da sede do licitante, emitidas em seu nome, 
datadas dos últimos 90 (noventa) dias ou que esteja dentro do 
prazo de validade expresso nas próprias. (ausente); 9.7.2. 
Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de 
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em 
data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do 
certame, se outro prazo não constar no documento, através do 
site do (trf1). (ausente); 27/07/2020 11:26:38

23/07/2020 - 16:52:31 366,54 31.964.625/0001-05

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - 
Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do 
sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação 
exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado 
e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da 
sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente 
a etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da 
proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 
9.2. fornecedores cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado 
de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua declaração, 
em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, 
trabalhista à qualificação econômico-financeira e habilitação 
técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A 
proponente não atendeu o Item 8.21 do edital. 8.21. Todos os 
licitantes que tiverem suas ofertas regularmente aceitas 
deverão encaminhar proposta inicial e realinhada no prazo 
máximo de 60 (sessenta) minutos via sistema; A proponente não 
atendeu os Item 9 do edital. 9.4.5. Certidão Especifica, emitida 
pela Junta Comercial da sede da licitante, devidamente 
atualizada. (ausente); 9.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida 
pela Junta Comercial da sede da licitante, devidamente 
atualizada. (ausente); 9.5.4. ... Certidão Negativa de Infração 
Trabalhista. (ausente); 9.7.1. ... Certidão Negativa de Protestos 
da sede do licitante, emitidas em seu nome, datadas dos 
últimos 90 (noventa) dias ou que esteja dentro do prazo de 
validade expresso nas próprias. (ausente); 27/07/2020 15:58:31

23/07/2020 - 16:52:34 366,51 11.175.931/0001-47

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 8.21 do edital. 
8.21. Todos os licitantes que tiverem suas ofertas regularmente 
aceitas deverão encaminhar proposta inicial e realinhada no 
prazo máximo de 60 (sessenta) minutos via sistema; A 
proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - Os licitantes 
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, 
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos 
no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o 
preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da 
sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente 
a etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da 
proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 
9.2. fornecedores cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado 
de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua declaração, 
em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, 
trabalhista à qualificação econômico-financeira e habilitação 
técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A 
proponente não atendeu os Item 9 do edital. 9.4.5. Certidão 
Especifica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.4.6. Certidão de Inteiro 
Teor, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.5.4. ... Certidão Negativa 
de Infração Trabalhista. (ausente); 9.7.1. ... Certidão Negativa 
de Protestos da sede do licitante, emitidas em seu nome, 
datadas dos últimos 90 (noventa) dias ou que esteja dentro do 
prazo de validade expresso nas próprias. (ausente); 9.7.2. 
Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de 
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em 
data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do 
certame, se outro prazo não constar no documento, através do 
site do (trf1). (ausente); 27/07/2020 11:26:38

23/07/2020 - 16:52:37 366,41 31.964.625/0001-05

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - 
Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do 
sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação 
exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado 
e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da 
sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente 
a etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da 
proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 
9.2. fornecedores cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado 
de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua declaração, 
em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, 
trabalhista à qualificação econômico-financeira e habilitação 
técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A 
proponente não atendeu o Item 8.21 do edital. 8.21. Todos os 
licitantes que tiverem suas ofertas regularmente aceitas 
deverão encaminhar proposta inicial e realinhada no prazo 
máximo de 60 (sessenta) minutos via sistema; A proponente não 
atendeu os Item 9 do edital. 9.4.5. Certidão Especifica, emitida 
pela Junta Comercial da sede da licitante, devidamente 
atualizada. (ausente); 9.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida 
pela Junta Comercial da sede da licitante, devidamente 
atualizada. (ausente); 9.5.4. ... Certidão Negativa de Infração 
Trabalhista. (ausente); 9.7.1. ... Certidão Negativa de Protestos 
da sede do licitante, emitidas em seu nome, datadas dos 
últimos 90 (noventa) dias ou que esteja dentro do prazo de 
validade expresso nas próprias. (ausente); 27/07/2020 15:58:31

23/07/2020 - 16:52:41 366,39 11.175.931/0001-47 Cancelado - A proponente não atendeu o Item 8.21 do edital. 
8.21. Todos os licitantes que tiverem suas ofertas regularmente 
aceitas deverão encaminhar proposta inicial e realinhada no 
prazo máximo de 60 (sessenta) minutos via sistema; A 
proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - Os licitantes 
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, 
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos 
no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o 
preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da 
sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente 
a etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da 
proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 
9.2. fornecedores cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado 
de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua declaração, 
em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, 
trabalhista à qualificação econômico-financeira e habilitação 
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técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A 
proponente não atendeu os Item 9 do edital. 9.4.5. Certidão 
Especifica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.4.6. Certidão de Inteiro 
Teor, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.5.4. ... Certidão Negativa 
de Infração Trabalhista. (ausente); 9.7.1. ... Certidão Negativa 
de Protestos da sede do licitante, emitidas em seu nome, 
datadas dos últimos 90 (noventa) dias ou que esteja dentro do 
prazo de validade expresso nas próprias. (ausente); 9.7.2. 
Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de 
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em 
data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do 
certame, se outro prazo não constar no documento, através do 
site do (trf1). (ausente); 27/07/2020 11:26:38

23/07/2020 - 16:52:44 366,35 31.964.625/0001-05

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - 
Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do 
sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação 
exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado 
e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da 
sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente 
a etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da 
proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 
9.2. fornecedores cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado 
de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua declaração, 
em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, 
trabalhista à qualificação econômico-financeira e habilitação 
técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A 
proponente não atendeu o Item 8.21 do edital. 8.21. Todos os 
licitantes que tiverem suas ofertas regularmente aceitas 
deverão encaminhar proposta inicial e realinhada no prazo 
máximo de 60 (sessenta) minutos via sistema; A proponente não 
atendeu os Item 9 do edital. 9.4.5. Certidão Especifica, emitida 
pela Junta Comercial da sede da licitante, devidamente 
atualizada. (ausente); 9.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida 
pela Junta Comercial da sede da licitante, devidamente 
atualizada. (ausente); 9.5.4. ... Certidão Negativa de Infração 
Trabalhista. (ausente); 9.7.1. ... Certidão Negativa de Protestos 
da sede do licitante, emitidas em seu nome, datadas dos 
últimos 90 (noventa) dias ou que esteja dentro do prazo de 
validade expresso nas próprias. (ausente); 27/07/2020 15:58:31

23/07/2020 - 16:52:48 366,30 11.175.931/0001-47

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 8.21 do edital. 
8.21. Todos os licitantes que tiverem suas ofertas regularmente 
aceitas deverão encaminhar proposta inicial e realinhada no 
prazo máximo de 60 (sessenta) minutos via sistema; A 
proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - Os licitantes 
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, 
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos 
no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o 
preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da 
sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente 
a etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da 
proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 
9.2. fornecedores cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado 
de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua declaração, 
em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, 
trabalhista à qualificação econômico-financeira e habilitação 
técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A 
proponente não atendeu os Item 9 do edital. 9.4.5. Certidão 
Especifica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.4.6. Certidão de Inteiro 
Teor, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.5.4. ... Certidão Negativa 
de Infração Trabalhista. (ausente); 9.7.1. ... Certidão Negativa 
de Protestos da sede do licitante, emitidas em seu nome, 
datadas dos últimos 90 (noventa) dias ou que esteja dentro do 
prazo de validade expresso nas próprias. (ausente); 9.7.2. 
Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de 
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em 
data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do 
certame, se outro prazo não constar no documento, através do 
site do (trf1). (ausente); 27/07/2020 11:26:38

23/07/2020 - 16:52:51 366,20 31.964.625/0001-05

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - 
Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do 
sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação 
exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado 
e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da 
sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente 
a etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da 
proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 
9.2. fornecedores cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado 
de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua declaração, 
em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, 
trabalhista à qualificação econômico-financeira e habilitação 
técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A 
proponente não atendeu o Item 8.21 do edital. 8.21. Todos os 
licitantes que tiverem suas ofertas regularmente aceitas 
deverão encaminhar proposta inicial e realinhada no prazo 
máximo de 60 (sessenta) minutos via sistema; A proponente não 
atendeu os Item 9 do edital. 9.4.5. Certidão Especifica, emitida 
pela Junta Comercial da sede da licitante, devidamente 
atualizada. (ausente); 9.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida 
pela Junta Comercial da sede da licitante, devidamente 
atualizada. (ausente); 9.5.4. ... Certidão Negativa de Infração 
Trabalhista. (ausente); 9.7.1. ... Certidão Negativa de Protestos 
da sede do licitante, emitidas em seu nome, datadas dos 
últimos 90 (noventa) dias ou que esteja dentro do prazo de 
validade expresso nas próprias. (ausente); 27/07/2020 15:58:31

23/07/2020 - 16:53:10 366,15 11.175.931/0001-47 Cancelado - A proponente não atendeu o Item 8.21 do edital. 
8.21. Todos os licitantes que tiverem suas ofertas regularmente 
aceitas deverão encaminhar proposta inicial e realinhada no 
prazo máximo de 60 (sessenta) minutos via sistema; A 
proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - Os licitantes 
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, 
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos 
no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o 
preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da 
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sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente 
a etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da 
proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 
9.2. fornecedores cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado 
de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua declaração, 
em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, 
trabalhista à qualificação econômico-financeira e habilitação 
técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A 
proponente não atendeu os Item 9 do edital. 9.4.5. Certidão 
Especifica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.4.6. Certidão de Inteiro 
Teor, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.5.4. ... Certidão Negativa 
de Infração Trabalhista. (ausente); 9.7.1. ... Certidão Negativa 
de Protestos da sede do licitante, emitidas em seu nome, 
datadas dos últimos 90 (noventa) dias ou que esteja dentro do 
prazo de validade expresso nas próprias. (ausente); 9.7.2. 
Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de 
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em 
data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do 
certame, se outro prazo não constar no documento, através do 
site do (trf1). (ausente); 27/07/2020 11:26:38

23/07/2020 - 16:53:13 366,10 31.964.625/0001-05

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - 
Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do 
sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação 
exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado 
e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da 
sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente 
a etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da 
proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 
9.2. fornecedores cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado 
de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua declaração, 
em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, 
trabalhista à qualificação econômico-financeira e habilitação 
técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A 
proponente não atendeu o Item 8.21 do edital. 8.21. Todos os 
licitantes que tiverem suas ofertas regularmente aceitas 
deverão encaminhar proposta inicial e realinhada no prazo 
máximo de 60 (sessenta) minutos via sistema; A proponente não 
atendeu os Item 9 do edital. 9.4.5. Certidão Especifica, emitida 
pela Junta Comercial da sede da licitante, devidamente 
atualizada. (ausente); 9.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida 
pela Junta Comercial da sede da licitante, devidamente 
atualizada. (ausente); 9.5.4. ... Certidão Negativa de Infração 
Trabalhista. (ausente); 9.7.1. ... Certidão Negativa de Protestos 
da sede do licitante, emitidas em seu nome, datadas dos 
últimos 90 (noventa) dias ou que esteja dentro do prazo de 
validade expresso nas próprias. (ausente); 27/07/2020 15:58:31

23/07/2020 - 16:53:19 366,07 11.175.931/0001-47

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 8.21 do edital. 
8.21. Todos os licitantes que tiverem suas ofertas regularmente 
aceitas deverão encaminhar proposta inicial e realinhada no 
prazo máximo de 60 (sessenta) minutos via sistema; A 
proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - Os licitantes 
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, 
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos 
no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o 
preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da 
sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente 
a etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da 
proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 
9.2. fornecedores cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado 
de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua declaração, 
em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, 
trabalhista à qualificação econômico-financeira e habilitação 
técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A 
proponente não atendeu os Item 9 do edital. 9.4.5. Certidão 
Especifica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.4.6. Certidão de Inteiro 
Teor, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.5.4. ... Certidão Negativa 
de Infração Trabalhista. (ausente); 9.7.1. ... Certidão Negativa 
de Protestos da sede do licitante, emitidas em seu nome, 
datadas dos últimos 90 (noventa) dias ou que esteja dentro do 
prazo de validade expresso nas próprias. (ausente); 9.7.2. 
Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de 
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em 
data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do 
certame, se outro prazo não constar no documento, através do 
site do (trf1). (ausente); 27/07/2020 11:26:38

23/07/2020 - 16:53:22 366,03 31.964.625/0001-05

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - 
Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do 
sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação 
exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado 
e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da 
sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente 
a etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da 
proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 
9.2. fornecedores cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado 
de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua declaração, 
em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, 
trabalhista à qualificação econômico-financeira e habilitação 
técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A 
proponente não atendeu o Item 8.21 do edital. 8.21. Todos os 
licitantes que tiverem suas ofertas regularmente aceitas 
deverão encaminhar proposta inicial e realinhada no prazo 
máximo de 60 (sessenta) minutos via sistema; A proponente não 
atendeu os Item 9 do edital. 9.4.5. Certidão Especifica, emitida 
pela Junta Comercial da sede da licitante, devidamente 
atualizada. (ausente); 9.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida 
pela Junta Comercial da sede da licitante, devidamente 
atualizada. (ausente); 9.5.4. ... Certidão Negativa de Infração 
Trabalhista. (ausente); 9.7.1. ... Certidão Negativa de Protestos 
da sede do licitante, emitidas em seu nome, datadas dos 
últimos 90 (noventa) dias ou que esteja dentro do prazo de 
validade expresso nas próprias. (ausente); 27/07/2020 15:58:31

23/07/2020 - 16:53:25 365,99 11.175.931/0001-47
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Cancelado - A proponente não atendeu o Item 8.21 do edital. 
8.21. Todos os licitantes que tiverem suas ofertas regularmente 
aceitas deverão encaminhar proposta inicial e realinhada no 
prazo máximo de 60 (sessenta) minutos via sistema; A 
proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - Os licitantes 
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, 
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos 
no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o 
preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da 
sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente 
a etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da 
proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 
9.2. fornecedores cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado 
de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua declaração, 
em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, 
trabalhista à qualificação econômico-financeira e habilitação 
técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A 
proponente não atendeu os Item 9 do edital. 9.4.5. Certidão 
Especifica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.4.6. Certidão de Inteiro 
Teor, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.5.4. ... Certidão Negativa 
de Infração Trabalhista. (ausente); 9.7.1. ... Certidão Negativa 
de Protestos da sede do licitante, emitidas em seu nome, 
datadas dos últimos 90 (noventa) dias ou que esteja dentro do 
prazo de validade expresso nas próprias. (ausente); 9.7.2. 
Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de 
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em 
data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do 
certame, se outro prazo não constar no documento, através do 
site do (trf1). (ausente); 27/07/2020 11:26:38

23/07/2020 - 16:53:28 365,96 31.964.625/0001-05

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - 
Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do 
sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação 
exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado 
e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da 
sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente 
a etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da 
proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 
9.2. fornecedores cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado 
de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua declaração, 
em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, 
trabalhista à qualificação econômico-financeira e habilitação 
técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A 
proponente não atendeu o Item 8.21 do edital. 8.21. Todos os 
licitantes que tiverem suas ofertas regularmente aceitas 
deverão encaminhar proposta inicial e realinhada no prazo 
máximo de 60 (sessenta) minutos via sistema; A proponente não 
atendeu os Item 9 do edital. 9.4.5. Certidão Especifica, emitida 
pela Junta Comercial da sede da licitante, devidamente 
atualizada. (ausente); 9.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida 
pela Junta Comercial da sede da licitante, devidamente 
atualizada. (ausente); 9.5.4. ... Certidão Negativa de Infração 
Trabalhista. (ausente); 9.7.1. ... Certidão Negativa de Protestos 
da sede do licitante, emitidas em seu nome, datadas dos 
últimos 90 (noventa) dias ou que esteja dentro do prazo de 
validade expresso nas próprias. (ausente); 27/07/2020 15:58:31

23/07/2020 - 16:54:23 365,94 11.175.931/0001-47

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 8.21 do edital. 
8.21. Todos os licitantes que tiverem suas ofertas regularmente 
aceitas deverão encaminhar proposta inicial e realinhada no 
prazo máximo de 60 (sessenta) minutos via sistema; A 
proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - Os licitantes 
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, 
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos 
no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o 
preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da 
sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente 
a etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da 
proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 
9.2. fornecedores cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado 
de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua declaração, 
em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, 
trabalhista à qualificação econômico-financeira e habilitação 
técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A 
proponente não atendeu os Item 9 do edital. 9.4.5. Certidão 
Especifica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.4.6. Certidão de Inteiro 
Teor, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.5.4. ... Certidão Negativa 
de Infração Trabalhista. (ausente); 9.7.1. ... Certidão Negativa 
de Protestos da sede do licitante, emitidas em seu nome, 
datadas dos últimos 90 (noventa) dias ou que esteja dentro do 
prazo de validade expresso nas próprias. (ausente); 9.7.2. 
Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de 
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em 
data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do 
certame, se outro prazo não constar no documento, através do 
site do (trf1). (ausente); 27/07/2020 11:26:38

23/07/2020 - 16:54:26 365,84 31.964.625/0001-05 Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - 
Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do 
sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação 
exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado 
e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da 
sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente 
a etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da 
proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 
9.2. fornecedores cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado 
de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua declaração, 
em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, 
trabalhista à qualificação econômico-financeira e habilitação 
técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A 
proponente não atendeu o Item 8.21 do edital. 8.21. Todos os 
licitantes que tiverem suas ofertas regularmente aceitas 
deverão encaminhar proposta inicial e realinhada no prazo 
máximo de 60 (sessenta) minutos via sistema; A proponente não 
atendeu os Item 9 do edital. 9.4.5. Certidão Especifica, emitida 
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Data Valor CNPJ Situação
pela Junta Comercial da sede da licitante, devidamente 
atualizada. (ausente); 9.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida 
pela Junta Comercial da sede da licitante, devidamente 
atualizada. (ausente); 9.5.4. ... Certidão Negativa de Infração 
Trabalhista. (ausente); 9.7.1. ... Certidão Negativa de Protestos 
da sede do licitante, emitidas em seu nome, datadas dos 
últimos 90 (noventa) dias ou que esteja dentro do prazo de 
validade expresso nas próprias. (ausente); 27/07/2020 15:58:31

23/07/2020 - 16:54:48 365,79 11.175.931/0001-47

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 8.21 do edital. 
8.21. Todos os licitantes que tiverem suas ofertas regularmente 
aceitas deverão encaminhar proposta inicial e realinhada no 
prazo máximo de 60 (sessenta) minutos via sistema; A 
proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - Os licitantes 
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, 
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos 
no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o 
preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da 
sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente 
a etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da 
proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 
9.2. fornecedores cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado 
de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua declaração, 
em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, 
trabalhista à qualificação econômico-financeira e habilitação 
técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A 
proponente não atendeu os Item 9 do edital. 9.4.5. Certidão 
Especifica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.4.6. Certidão de Inteiro 
Teor, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.5.4. ... Certidão Negativa 
de Infração Trabalhista. (ausente); 9.7.1. ... Certidão Negativa 
de Protestos da sede do licitante, emitidas em seu nome, 
datadas dos últimos 90 (noventa) dias ou que esteja dentro do 
prazo de validade expresso nas próprias. (ausente); 9.7.2. 
Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de 
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em 
data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do 
certame, se outro prazo não constar no documento, através do 
site do (trf1). (ausente); 27/07/2020 11:26:38

23/07/2020 - 16:54:52 365,75 31.964.625/0001-05

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - 
Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do 
sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação 
exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado 
e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da 
sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente 
a etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da 
proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 
9.2. fornecedores cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado 
de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua declaração, 
em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, 
trabalhista à qualificação econômico-financeira e habilitação 
técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A 
proponente não atendeu o Item 8.21 do edital. 8.21. Todos os 
licitantes que tiverem suas ofertas regularmente aceitas 
deverão encaminhar proposta inicial e realinhada no prazo 
máximo de 60 (sessenta) minutos via sistema; A proponente não 
atendeu os Item 9 do edital. 9.4.5. Certidão Especifica, emitida 
pela Junta Comercial da sede da licitante, devidamente 
atualizada. (ausente); 9.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida 
pela Junta Comercial da sede da licitante, devidamente 
atualizada. (ausente); 9.5.4. ... Certidão Negativa de Infração 
Trabalhista. (ausente); 9.7.1. ... Certidão Negativa de Protestos 
da sede do licitante, emitidas em seu nome, datadas dos 
últimos 90 (noventa) dias ou que esteja dentro do prazo de 
validade expresso nas próprias. (ausente); 27/07/2020 15:58:31

23/07/2020 - 16:54:58 365,71 11.175.931/0001-47

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 8.21 do edital. 
8.21. Todos os licitantes que tiverem suas ofertas regularmente 
aceitas deverão encaminhar proposta inicial e realinhada no 
prazo máximo de 60 (sessenta) minutos via sistema; A 
proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - Os licitantes 
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, 
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos 
no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o 
preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da 
sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente 
a etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da 
proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 
9.2. fornecedores cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado 
de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua declaração, 
em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, 
trabalhista à qualificação econômico-financeira e habilitação 
técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A 
proponente não atendeu os Item 9 do edital. 9.4.5. Certidão 
Especifica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.4.6. Certidão de Inteiro 
Teor, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.5.4. ... Certidão Negativa 
de Infração Trabalhista. (ausente); 9.7.1. ... Certidão Negativa 
de Protestos da sede do licitante, emitidas em seu nome, 
datadas dos últimos 90 (noventa) dias ou que esteja dentro do 
prazo de validade expresso nas próprias. (ausente); 9.7.2. 
Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de 
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em 
data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do 
certame, se outro prazo não constar no documento, através do 
site do (trf1). (ausente); 27/07/2020 11:26:38

23/07/2020 - 16:55:02 365,66 31.964.625/0001-05 Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - 
Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do 
sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação 
exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado 
e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da 
sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente 
a etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da 
proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 
9.2. fornecedores cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado 
de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua declaração, 
em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, 
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Data Valor CNPJ Situação

0066 - Tê longo em PVC, 100 x 75mm, soldável para esgoto

Data Valor CNPJ Situação

0067 - Tê em PVC, 25mm, soldável para água

Data Valor CNPJ Situação

0068 - Tê em PVC, 32mm, soldável para água

Data Valor CNPJ Situação

trabalhista à qualificação econômico-financeira e habilitação 
técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A 
proponente não atendeu o Item 8.21 do edital. 8.21. Todos os 
licitantes que tiverem suas ofertas regularmente aceitas 
deverão encaminhar proposta inicial e realinhada no prazo 
máximo de 60 (sessenta) minutos via sistema; A proponente não 
atendeu os Item 9 do edital. 9.4.5. Certidão Especifica, emitida 
pela Junta Comercial da sede da licitante, devidamente 
atualizada. (ausente); 9.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida 
pela Junta Comercial da sede da licitante, devidamente 
atualizada. (ausente); 9.5.4. ... Certidão Negativa de Infração 
Trabalhista. (ausente); 9.7.1. ... Certidão Negativa de Protestos 
da sede do licitante, emitidas em seu nome, datadas dos 
últimos 90 (noventa) dias ou que esteja dentro do prazo de 
validade expresso nas próprias. (ausente); 27/07/2020 15:58:31

23/07/2020 - 16:56:02 294,24 (lance oculto) 11.175.931/0001-47

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 8.21 do edital. 
8.21. Todos os licitantes que tiverem suas ofertas regularmente 
aceitas deverão encaminhar proposta inicial e realinhada no 
prazo máximo de 60 (sessenta) minutos via sistema; A 
proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - Os licitantes 
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, 
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos 
no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o 
preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da 
sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente 
a etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da 
proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 
9.2. fornecedores cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado 
de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua declaração, 
em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, 
trabalhista à qualificação econômico-financeira e habilitação 
técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A 
proponente não atendeu os Item 9 do edital. 9.4.5. Certidão 
Especifica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.4.6. Certidão de Inteiro 
Teor, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.5.4. ... Certidão Negativa 
de Infração Trabalhista. (ausente); 9.7.1. ... Certidão Negativa 
de Protestos da sede do licitante, emitidas em seu nome, 
datadas dos últimos 90 (noventa) dias ou que esteja dentro do 
prazo de validade expresso nas próprias. (ausente); 9.7.2. 
Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de 
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em 
data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do 
certame, se outro prazo não constar no documento, através do 
site do (trf1). (ausente); 27/07/2020 11:26:38

23/07/2020 - 16:59:03 281,00 (lance oculto) 31.964.625/0001-05

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - 
Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do 
sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação 
exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado 
e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da 
sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente 
a etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da 
proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 
9.2. fornecedores cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado 
de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua declaração, 
em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, 
trabalhista à qualificação econômico-financeira e habilitação 
técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A 
proponente não atendeu o Item 8.21 do edital. 8.21. Todos os 
licitantes que tiverem suas ofertas regularmente aceitas 
deverão encaminhar proposta inicial e realinhada no prazo 
máximo de 60 (sessenta) minutos via sistema; A proponente não 
atendeu os Item 9 do edital. 9.4.5. Certidão Especifica, emitida 
pela Junta Comercial da sede da licitante, devidamente 
atualizada. (ausente); 9.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida 
pela Junta Comercial da sede da licitante, devidamente 
atualizada. (ausente); 9.5.4. ... Certidão Negativa de Infração 
Trabalhista. (ausente); 9.7.1. ... Certidão Negativa de Protestos 
da sede do licitante, emitidas em seu nome, datadas dos 
últimos 90 (noventa) dias ou que esteja dentro do prazo de 
validade expresso nas próprias. (ausente); 27/07/2020 15:58:31

22/07/2020 - 15:25:44 7,80 (proposta) 23.104.806/0001-25

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6.13 do edital 
"6.13. O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 
(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação atendendo 
Art. 48, `PAR` 3º, do Decreto nº 10.024, de 2019."

22/07/2020 - 21:30:24 33,80 (proposta) 08.241.684/0001-25 Válido
23/07/2020 - 22:04:29 9,32 08.241.684/0001-25 Válido

21/07/2020 - 11:55:19 0,80 (proposta) 21.254.778/0001-05
Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6.12 do edital 
Valor abaixo (-68,6275) e não condiz com realidade de mercado 
atual

22/07/2020 - 15:27:45 4,80 (proposta) 23.104.806/0001-25

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6.13 do edital 
"6.13. O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 
(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação atendendo 
Art. 48, `PAR` 3º, do Decreto nº 10.024, de 2019."

22/07/2020 - 21:30:57 10,30 (proposta) 08.241.684/0001-25 Válido
23/07/2020 - 22:06:14 2,54 08.241.684/0001-25 Válido

21/07/2020 - 11:54:50 3,55 (proposta) 21.254.778/0001-05 Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - 
Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do 
sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação 
exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado 
e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da 
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Data Valor CNPJ Situação

0069 - Tê em PVC, 100mm, soldável para água

Data Valor CNPJ Situação

0070 - Redução em PVC, 25 x 20mm soldável

Data Valor CNPJ Situação

0071 - Redução em PVC, 32 x 25mm soldável

Data Valor CNPJ Situação

0072 - "Adaptador curto em PVC, 50 x 1.12"" soldável "

Data Valor CNPJ Situação

sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente 
a etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da 
proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 
9.2. fornecedores cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado 
de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua declaração, 
em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, 
trabalhista à qualificação econômico-financeira e habilitação 
técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A 
proponente não atendeu os Item 9 do edital. 9.4.5. Certidão 
Especifica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.4.6. Certidão de Inteiro 
Teor, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.5.4. ... Certidão Negativa 
de Infração Trabalhista. (ausente); 9.7.1. ... Certidão Negativa 
de Protestos da sede do licitante, emitidas em seu nome, 
datadas dos últimos 90 (noventa) dias ou que esteja dentro do 
prazo de validade expresso nas próprias. (ausente); 9.7.2. 
Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de 
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em 
data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do 
certame, se outro prazo não constar no documento, através do 
site do (trf1). (ausente); 27/07/2020 11:09:36

22/07/2020 - 15:28:56 7,00 (proposta) 23.104.806/0001-25

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6.13 do edital 
"6.13. O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 
(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação atendendo 
Art. 48, `PAR` 3º, do Decreto nº 10.024, de 2019."

22/07/2020 - 21:31:32 13,08 (proposta) 08.241.684/0001-25 Válido
23/07/2020 - 16:44:44 3,50 08.241.684/0001-25 Válido

21/07/2020 - 11:54:50 10,20 (proposta) 21.254.778/0001-05

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - 
Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do 
sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação 
exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado 
e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da 
sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente 
a etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da 
proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 
9.2. fornecedores cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado 
de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua declaração, 
em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, 
trabalhista à qualificação econômico-financeira e habilitação 
técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A 
proponente não atendeu os Item 9 do edital. 9.4.5. Certidão 
Especifica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.4.6. Certidão de Inteiro 
Teor, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.5.4. ... Certidão Negativa 
de Infração Trabalhista. (ausente); 9.7.1. ... Certidão Negativa 
de Protestos da sede do licitante, emitidas em seu nome, 
datadas dos últimos 90 (noventa) dias ou que esteja dentro do 
prazo de validade expresso nas próprias. (ausente); 9.7.2. 
Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de 
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em 
data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do 
certame, se outro prazo não constar no documento, através do 
site do (trf1). (ausente); 27/07/2020 11:09:36

22/07/2020 - 15:29:46 8,90 (proposta) 23.104.806/0001-25

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6.13 do edital 
"6.13. O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 
(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação atendendo 
Art. 48, `PAR` 3º, do Decreto nº 10.024, de 2019."

22/07/2020 - 21:32:04 12,04 (proposta) 08.241.684/0001-25 Válido
23/07/2020 - 16:44:53 10,00 08.241.684/0001-25 Válido

21/07/2020 - 11:54:50 0,40 (proposta) 21.254.778/0001-05
Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6.12 do edital 
Valor abaixo (-76,3314) e não condiz com realidade de mercado 
atual

22/07/2020 - 15:30:24 2,50 (proposta) 23.104.806/0001-25

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6.13 do edital 
"6.13. O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 
(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação atendendo 
Art. 48, `PAR` 3º, do Decreto nº 10.024, de 2019."

22/07/2020 - 21:32:31 12,49 (proposta) 08.241.684/0001-25 Válido
23/07/2020 - 22:08:41 1,68 08.241.684/0001-25 Válido

21/07/2020 - 11:54:49 0,82 (proposta) 21.254.778/0001-05
Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6.12 do edital 
Valor abaixo (-69,6296) e não condiz com realidade de mercado 
atual

22/07/2020 - 15:31:37 4,90 (proposta) 23.104.806/0001-25

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6.13 do edital 
"6.13. O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 
(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação atendendo 
Art. 48, `PAR` 3º, do Decreto nº 10.024, de 2019."

22/07/2020 - 21:34:17 10,65 (proposta) 08.241.684/0001-25 Válido
23/07/2020 - 22:11:41 2,69 08.241.684/0001-25 Válido

21/07/2020 - 11:54:49 2,90 (proposta) 21.254.778/0001-05 Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - 
Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do 
sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação 
exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado 
e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da 
sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente 
a etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da 
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Data Valor CNPJ Situação

0073 - Bucha de redução em PVC, 25 x 20mm soldável

Data Valor CNPJ Situação

0074 - Bucha de redução em PVC, 32 x 25mm soldável

Data Valor CNPJ Situação

0075 - Fita veda rosca 18mm x 25m

Data Valor CNPJ Situação

proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 
9.2. fornecedores cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado 
de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua declaração, 
em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, 
trabalhista à qualificação econômico-financeira e habilitação 
técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A 
proponente não atendeu os Item 9 do edital. 9.4.5. Certidão 
Especifica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.4.6. Certidão de Inteiro 
Teor, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.5.4. ... Certidão Negativa 
de Infração Trabalhista. (ausente); 9.7.1. ... Certidão Negativa 
de Protestos da sede do licitante, emitidas em seu nome, 
datadas dos últimos 90 (noventa) dias ou que esteja dentro do 
prazo de validade expresso nas próprias. (ausente); 9.7.2. 
Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de 
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em 
data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do 
certame, se outro prazo não constar no documento, através do 
site do (trf1). (ausente); 27/07/2020 11:09:36

22/07/2020 - 15:32:33 6,50 (proposta) 23.104.806/0001-25

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6.13 do edital 
"6.13. O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 
(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação atendendo 
Art. 48, `PAR` 3º, do Decreto nº 10.024, de 2019."

22/07/2020 - 21:34:41 9,82 (proposta) 08.241.684/0001-25 Válido
27/07/2020 - 13:27:19 4,72 08.241.684/0001-25 Válido

21/07/2020 - 11:54:49 0,40 (proposta) 21.254.778/0001-05
Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6.12 do edital 
Valor abaixo (-74,1935) e não condiz com realidade de mercado 
atual

22/07/2020 - 15:33:38 1,90 (proposta) 23.104.806/0001-25

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6.13 do edital 
"6.13. O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 
(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação atendendo 
Art. 48, `PAR` 3º, do Decreto nº 10.024, de 2019."

22/07/2020 - 21:35:07 14,96 (proposta) 08.241.684/0001-25 Válido
23/07/2020 - 22:12:15 1,54 08.241.684/0001-25 Válido

21/07/2020 - 11:54:49 0,82 (proposta) 21.254.778/0001-05

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - 
Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do 
sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação 
exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado 
e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da 
sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente 
a etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da 
proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 
9.2. fornecedores cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado 
de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua declaração, 
em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, 
trabalhista à qualificação econômico-financeira e habilitação 
técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A 
proponente não atendeu os Item 9 do edital. 9.4.5. Certidão 
Especifica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.4.6. Certidão de Inteiro 
Teor, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.5.4. ... Certidão Negativa 
de Infração Trabalhista. (ausente); 9.7.1. ... Certidão Negativa 
de Protestos da sede do licitante, emitidas em seu nome, 
datadas dos últimos 90 (noventa) dias ou que esteja dentro do 
prazo de validade expresso nas próprias. (ausente); 9.7.2. 
Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de 
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em 
data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do 
certame, se outro prazo não constar no documento, através do 
site do (trf1). (ausente); 27/07/2020 11:09:36

22/07/2020 - 15:34:22 4,30 (proposta) 23.104.806/0001-25

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6.13 do edital 
"6.13. O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 
(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação atendendo 
Art. 48, `PAR` 3º, do Decreto nº 10.024, de 2019."

22/07/2020 - 21:35:36 30,50 (proposta) 08.241.684/0001-25 Válido
27/07/2020 - 13:31:26 2,62 08.241.684/0001-25 Válido

21/07/2020 - 11:54:48 3,75 (proposta) 21.254.778/0001-05 Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - 
Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do 
sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação 
exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado 
e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da 
sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente 
a etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da 
proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 
9.2. fornecedores cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado 
de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua declaração, 
em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, 
trabalhista à qualificação econômico-financeira e habilitação 
técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A 
proponente não atendeu os Item 9 do edital. 9.4.5. Certidão 
Especifica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.4.6. Certidão de Inteiro 
Teor, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.5.4. ... Certidão Negativa 
de Infração Trabalhista. (ausente); 9.7.1. ... Certidão Negativa 
de Protestos da sede do licitante, emitidas em seu nome, 
datadas dos últimos 90 (noventa) dias ou que esteja dentro do 
prazo de validade expresso nas próprias. (ausente); 9.7.2. 
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Data Valor CNPJ Situação

0076 - Cola para vedação de tubo PVC, 175 G

Data Valor CNPJ Situação

0077 - Caixa múltipla de gordura, em PVC, 350 x 300mm com tampa

Data Valor CNPJ Situação

0078 - Caps em PVC 20mm soldável

Data Valor CNPJ Situação

0079 - Caps em PVC 25mm soldável

Data Valor CNPJ Situação

Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de 
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em 
data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do 
certame, se outro prazo não constar no documento, através do 
site do (trf1). (ausente); 27/07/2020 11:09:36

22/07/2020 - 15:39:45 8,90 (proposta) 23.104.806/0001-25

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6.13 do edital 
"6.13. O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 
(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação atendendo 
Art. 48, `PAR` 3º, do Decreto nº 10.024, de 2019."

22/07/2020 - 21:36:01 33,00 (proposta) 08.241.684/0001-25 Válido
23/07/2020 - 16:47:07 3,73 08.241.684/0001-25 Válido

21/07/2020 - 11:54:48 14,00 (proposta) 21.254.778/0001-05

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - 
Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do 
sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação 
exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado 
e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da 
sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente 
a etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da 
proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 
9.2. fornecedores cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado 
de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua declaração, 
em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, 
trabalhista à qualificação econômico-financeira e habilitação 
técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A 
proponente não atendeu os Item 9 do edital. 9.4.5. Certidão 
Especifica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.4.6. Certidão de Inteiro 
Teor, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.5.4. ... Certidão Negativa 
de Infração Trabalhista. (ausente); 9.7.1. ... Certidão Negativa 
de Protestos da sede do licitante, emitidas em seu nome, 
datadas dos últimos 90 (noventa) dias ou que esteja dentro do 
prazo de validade expresso nas próprias. (ausente); 9.7.2. 
Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de 
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em 
data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do 
certame, se outro prazo não constar no documento, através do 
site do (trf1). (ausente); 27/07/2020 11:09:36

22/07/2020 - 15:39:08 7,50 (proposta) 23.104.806/0001-25

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6.13 do edital 
"6.13. O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 
(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação atendendo 
Art. 48, `PAR` 3º, do Decreto nº 10.024, de 2019."

22/07/2020 - 21:36:26 19,93 (proposta) 08.241.684/0001-25 Válido
23/07/2020 - 16:47:16 13,98 08.241.684/0001-25 Válido

22/07/2020 - 15:38:33 355,00 (proposta) 23.104.806/0001-25

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6.13 do edital 
"6.13. O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 
(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação atendendo 
Art. 48, `PAR` 3º, do Decreto nº 10.024, de 2019."

22/07/2020 - 22:07:41 23,27 (proposta) 08.241.684/0001-25
Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6.12 do edital 
Valor abaixo (-92,9096) e não condiz com realidade de mercado 
atual

21/07/2020 - 11:54:48 0,75 (proposta) 21.254.778/0001-05

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - 
Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do 
sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação 
exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado 
e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da 
sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente 
a etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da 
proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 
9.2. fornecedores cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado 
de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua declaração, 
em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, 
trabalhista à qualificação econômico-financeira e habilitação 
técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A 
proponente não atendeu os Item 9 do edital. 9.4.5. Certidão 
Especifica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.4.6. Certidão de Inteiro 
Teor, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.5.4. ... Certidão Negativa 
de Infração Trabalhista. (ausente); 9.7.1. ... Certidão Negativa 
de Protestos da sede do licitante, emitidas em seu nome, 
datadas dos últimos 90 (noventa) dias ou que esteja dentro do 
prazo de validade expresso nas próprias. (ausente); 9.7.2. 
Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de 
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em 
data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do 
certame, se outro prazo não constar no documento, através do 
site do (trf1). (ausente); 27/07/2020 11:09:36

22/07/2020 - 15:40:45 1,99 (proposta) 23.104.806/0001-25

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6.13 do edital 
"6.13. O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 
(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação atendendo 
Art. 48, `PAR` 3º, do Decreto nº 10.024, de 2019."

22/07/2020 - 22:08:04 26,39 (proposta) 08.241.684/0001-25 Válido
27/07/2020 - 13:32:12 1,14 08.241.684/0001-25 Válido

21/07/2020 - 11:54:48 0,75 (proposta) 21.254.778/0001-05 Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - 
Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do 
sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação 
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Data Valor CNPJ Situação

0080 - Caps em PVC 60mm soldável

Data Valor CNPJ Situação

0081 - Caps em PVC 100mm soldável

Data Valor CNPJ Situação

0082 - "Engate plástico, ½"" x 40cm flexível "

Data Valor CNPJ Situação

exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado 
e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da 
sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente 
a etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da 
proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 
9.2. fornecedores cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado 
de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua declaração, 
em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, 
trabalhista à qualificação econômico-financeira e habilitação 
técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A 
proponente não atendeu os Item 9 do edital. 9.4.5. Certidão 
Especifica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.4.6. Certidão de Inteiro 
Teor, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.5.4. ... Certidão Negativa 
de Infração Trabalhista. (ausente); 9.7.1. ... Certidão Negativa 
de Protestos da sede do licitante, emitidas em seu nome, 
datadas dos últimos 90 (noventa) dias ou que esteja dentro do 
prazo de validade expresso nas próprias. (ausente); 9.7.2. 
Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de 
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em 
data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do 
certame, se outro prazo não constar no documento, através do 
site do (trf1). (ausente); 27/07/2020 11:09:36

22/07/2020 - 15:41:32 2,50 (proposta) 23.104.806/0001-25

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6.13 do edital 
"6.13. O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 
(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação atendendo 
Art. 48, `PAR` 3º, do Decreto nº 10.024, de 2019."

22/07/2020 - 22:08:31 26,39 (proposta) 08.241.684/0001-25 Válido
27/07/2020 - 13:34:36 1,36 08.241.684/0001-25 Válido

21/07/2020 - 11:54:48 8,10 (proposta) 21.254.778/0001-05

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - 
Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do 
sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação 
exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado 
e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da 
sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente 
a etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da 
proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 
9.2. fornecedores cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado 
de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua declaração, 
em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, 
trabalhista à qualificação econômico-financeira e habilitação 
técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A 
proponente não atendeu os Item 9 do edital. 9.4.5. Certidão 
Especifica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.4.6. Certidão de Inteiro 
Teor, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.5.4. ... Certidão Negativa 
de Infração Trabalhista. (ausente); 9.7.1. ... Certidão Negativa 
de Protestos da sede do licitante, emitidas em seu nome, 
datadas dos últimos 90 (noventa) dias ou que esteja dentro do 
prazo de validade expresso nas próprias. (ausente); 9.7.2. 
Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de 
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em 
data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do 
certame, se outro prazo não constar no documento, através do 
site do (trf1). (ausente); 27/07/2020 11:09:36

22/07/2020 - 15:42:16 9,90 (proposta) 23.104.806/0001-25

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6.13 do edital 
"6.13. O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 
(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação atendendo 
Art. 48, `PAR` 3º, do Decreto nº 10.024, de 2019."

22/07/2020 - 22:08:56 22,13 (proposta) 08.241.684/0001-25 Válido
23/07/2020 - 16:47:46 8,08 08.241.684/0001-25 Válido
23/07/2020 - 22:13:07 6,95 08.241.684/0001-25 Válido

21/07/2020 - 11:54:47 5,75 (proposta) 21.254.778/0001-05
Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6.12 do edital 
Valor abaixo (-76,9354) e não condiz com realidade de mercado 
atual

22/07/2020 - 15:43:29 11,60 (proposta) 23.104.806/0001-25

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6.13 do edital 
"6.13. O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 
(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação atendendo 
Art. 48, `PAR` 3º, do Decreto nº 10.024, de 2019."

22/07/2020 - 22:09:32 48,41 (proposta) 08.241.684/0001-25 Válido
23/07/2020 - 22:15:32 24,92 08.241.684/0001-25 Válido

21/07/2020 - 11:54:47 3,10 (proposta) 21.254.778/0001-05 Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - 
Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do 
sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação 
exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado 
e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da 
sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente 
a etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da 
proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 
9.2. fornecedores cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado 
de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua declaração, 
em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, 
trabalhista à qualificação econômico-financeira e habilitação 
técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A 
proponente não atendeu os Item 9 do edital. 9.4.5. Certidão 
Especifica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.4.6. Certidão de Inteiro 
Teor, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
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Data Valor CNPJ Situação

0083 - Tubo em PVC 20mm x 6m soldável para água

Data Valor CNPJ Situação

0084 - Tubo em PVC 25mm x 6m soldável para água

Data Valor CNPJ Situação

0085 - Tubo em PVC 50mm x 6m soldável para água

Data Valor CNPJ Situação

devidamente atualizada. (ausente); 9.5.4. ... Certidão Negativa 
de Infração Trabalhista. (ausente); 9.7.1. ... Certidão Negativa 
de Protestos da sede do licitante, emitidas em seu nome, 
datadas dos últimos 90 (noventa) dias ou que esteja dentro do 
prazo de validade expresso nas próprias. (ausente); 9.7.2. 
Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de 
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em 
data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do 
certame, se outro prazo não constar no documento, através do 
site do (trf1). (ausente); 27/07/2020 11:09:36

22/07/2020 - 15:44:24 6,90 (proposta) 23.104.806/0001-25

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6.13 do edital 
"6.13. O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 
(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação atendendo 
Art. 48, `PAR` 3º, do Decreto nº 10.024, de 2019."

22/07/2020 - 22:09:59 2,50 (proposta) 08.241.684/0001-25 Válido

21/07/2020 - 11:54:47 10,35 (proposta) 21.254.778/0001-05

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - 
Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do 
sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação 
exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado 
e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da 
sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente 
a etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da 
proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 
9.2. fornecedores cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado 
de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua declaração, 
em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, 
trabalhista à qualificação econômico-financeira e habilitação 
técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A 
proponente não atendeu os Item 9 do edital. 9.4.5. Certidão 
Especifica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.4.6. Certidão de Inteiro 
Teor, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.5.4. ... Certidão Negativa 
de Infração Trabalhista. (ausente); 9.7.1. ... Certidão Negativa 
de Protestos da sede do licitante, emitidas em seu nome, 
datadas dos últimos 90 (noventa) dias ou que esteja dentro do 
prazo de validade expresso nas próprias. (ausente); 9.7.2. 
Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de 
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em 
data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do 
certame, se outro prazo não constar no documento, através do 
site do (trf1). (ausente); 27/07/2020 11:09:36

22/07/2020 - 15:45:08 15,30 (proposta) 23.104.806/0001-25

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6.13 do edital 
"6.13. O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 
(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação atendendo 
Art. 48, `PAR` 3º, do Decreto nº 10.024, de 2019."

22/07/2020 - 22:10:28 2,48 (proposta) 08.241.684/0001-25
Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6.12 do edital 
Valor abaixo (-80,1917) e não condiz com realidade de mercado 
atual

21/07/2020 - 11:54:47 12,94 (proposta) 21.254.778/0001-05

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - 
Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do 
sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação 
exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado 
e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da 
sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente 
a etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da 
proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 
9.2. fornecedores cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado 
de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua declaração, 
em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, 
trabalhista à qualificação econômico-financeira e habilitação 
técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A 
proponente não atendeu os Item 9 do edital. 9.4.5. Certidão 
Especifica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.4.6. Certidão de Inteiro 
Teor, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.5.4. ... Certidão Negativa 
de Infração Trabalhista. (ausente); 9.7.1. ... Certidão Negativa 
de Protestos da sede do licitante, emitidas em seu nome, 
datadas dos últimos 90 (noventa) dias ou que esteja dentro do 
prazo de validade expresso nas próprias. (ausente); 9.7.2. 
Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de 
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em 
data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do 
certame, se outro prazo não constar no documento, através do 
site do (trf1). (ausente); 27/07/2020 11:09:36

22/07/2020 - 15:45:50 18,50 (proposta) 23.104.806/0001-25

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6.13 do edital 
"6.13. O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 
(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação atendendo 
Art. 48, `PAR` 3º, do Decreto nº 10.024, de 2019."

22/07/2020 - 22:10:56 2,14 (proposta) 08.241.684/0001-25
Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6.12 do edital 
Valor abaixo (-87,2997) e não condiz com realidade de mercado 
atual

21/07/2020 - 11:54:47 51,55 (proposta) 21.254.778/0001-05 Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - 
Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do 
sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação 
exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado 
e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da 
sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente 
a etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da 
proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 
9.2. fornecedores cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado 
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Data Valor CNPJ Situação

0086 - Tubo em PVC 50mm x 6m soldável para esgoto

Data Valor CNPJ Situação

0087 - Torneira tanque longa ½ x ¾ cromado

Data Valor CNPJ Situação

0088 - "Torneira em plástico ½"" para bancada de pia com bica móvel "

de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua declaração, 
em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, 
trabalhista à qualificação econômico-financeira e habilitação 
técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A 
proponente não atendeu os Item 9 do edital. 9.4.5. Certidão 
Especifica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.4.6. Certidão de Inteiro 
Teor, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.5.4. ... Certidão Negativa 
de Infração Trabalhista. (ausente); 9.7.1. ... Certidão Negativa 
de Protestos da sede do licitante, emitidas em seu nome, 
datadas dos últimos 90 (noventa) dias ou que esteja dentro do 
prazo de validade expresso nas próprias. (ausente); 9.7.2. 
Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de 
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em 
data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do 
certame, se outro prazo não constar no documento, através do 
site do (trf1). (ausente); 27/07/2020 11:09:36

22/07/2020 - 15:46:37 50,90 (proposta) 23.104.806/0001-25

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6.13 do edital 
"6.13. O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 
(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação atendendo 
Art. 48, `PAR` 3º, do Decreto nº 10.024, de 2019."

22/07/2020 - 22:11:37 1,11 (proposta) 08.241.684/0001-25
Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6.12 do edital 
Valor abaixo (-98,0143) e não condiz com realidade de mercado 
atual

21/07/2020 - 11:54:47 28,20 (proposta) 21.254.778/0001-05

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - 
Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do 
sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação 
exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado 
e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da 
sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente 
a etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da 
proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 
9.2. fornecedores cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado 
de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua declaração, 
em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, 
trabalhista à qualificação econômico-financeira e habilitação 
técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A 
proponente não atendeu os Item 9 do edital. 9.4.5. Certidão 
Especifica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.4.6. Certidão de Inteiro 
Teor, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.5.4. ... Certidão Negativa 
de Infração Trabalhista. (ausente); 9.7.1. ... Certidão Negativa 
de Protestos da sede do licitante, emitidas em seu nome, 
datadas dos últimos 90 (noventa) dias ou que esteja dentro do 
prazo de validade expresso nas próprias. (ausente); 9.7.2. 
Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de 
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em 
data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do 
certame, se outro prazo não constar no documento, através do 
site do (trf1). (ausente); 27/07/2020 11:09:36

22/07/2020 - 15:47:22 49,80 (proposta) 23.104.806/0001-25

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6.13 do edital 
"6.13. O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 
(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação atendendo 
Art. 48, `PAR` 3º, do Decreto nº 10.024, de 2019."

22/07/2020 - 22:12:00 1,93 (proposta) 08.241.684/0001-25
Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6.12 do edital 
Valor abaixo (-94,8506) e não condiz com realidade de mercado 
atual

21/07/2020 - 11:54:46 24,80 (proposta) 21.254.778/0001-05

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - 
Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do 
sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação 
exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado 
e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da 
sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente 
a etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da 
proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 
9.2. fornecedores cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado 
de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua declaração, 
em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, 
trabalhista à qualificação econômico-financeira e habilitação 
técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A 
proponente não atendeu os Item 9 do edital. 9.4.5. Certidão 
Especifica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.4.6. Certidão de Inteiro 
Teor, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.5.4. ... Certidão Negativa 
de Infração Trabalhista. (ausente); 9.7.1. ... Certidão Negativa 
de Protestos da sede do licitante, emitidas em seu nome, 
datadas dos últimos 90 (noventa) dias ou que esteja dentro do 
prazo de validade expresso nas próprias. (ausente); 9.7.2. 
Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de 
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em 
data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do 
certame, se outro prazo não constar no documento, através do 
site do (trf1). (ausente); 27/07/2020 11:09:36

22/07/2020 - 15:48:42 76,95 (proposta) 23.104.806/0001-25

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6.13 do edital 
"6.13. O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 
(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação atendendo 
Art. 48, `PAR` 3º, do Decreto nº 10.024, de 2019."

22/07/2020 - 22:12:34 2,59 (proposta) 08.241.684/0001-25
Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6.12 do edital 
Valor abaixo (-95,2135) e não condiz com realidade de mercado 
atual
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Data Valor CNPJ Situação

0089 - "Sifão sanfonado simples branco universal 1 ½"" x 40/48/50 "

Data Valor CNPJ Situação

0090 - Ralo em plástico 100 x 40mm com grelha branca

Data Valor CNPJ Situação

21/07/2020 - 11:54:46 28,10 (proposta) 21.254.778/0001-05

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - 
Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do 
sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação 
exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado 
e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da 
sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente 
a etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da 
proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 
9.2. fornecedores cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado 
de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua declaração, 
em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, 
trabalhista à qualificação econômico-financeira e habilitação 
técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A 
proponente não atendeu os Item 9 do edital. 9.4.5. Certidão 
Especifica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.4.6. Certidão de Inteiro 
Teor, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.5.4. ... Certidão Negativa 
de Infração Trabalhista. (ausente); 9.7.1. ... Certidão Negativa 
de Protestos da sede do licitante, emitidas em seu nome, 
datadas dos últimos 90 (noventa) dias ou que esteja dentro do 
prazo de validade expresso nas próprias. (ausente); 9.7.2. 
Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de 
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em 
data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do 
certame, se outro prazo não constar no documento, através do 
site do (trf1). (ausente); 27/07/2020 11:09:36

22/07/2020 - 15:49:30 37,85 (proposta) 23.104.806/0001-25

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6.13 do edital 
"6.13. O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 
(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação atendendo 
Art. 48, `PAR` 3º, do Decreto nº 10.024, de 2019."

22/07/2020 - 22:13:02 3,50 (proposta) 08.241.684/0001-25
Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6.12 do edital 
Valor abaixo (-91,3366) e não condiz com realidade de mercado 
atual

21/07/2020 - 11:54:46 5,60 (proposta) 21.254.778/0001-05

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - 
Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do 
sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação 
exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado 
e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da 
sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente 
a etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da 
proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 
9.2. fornecedores cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado 
de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua declaração, 
em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, 
trabalhista à qualificação econômico-financeira e habilitação 
técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A 
proponente não atendeu os Item 9 do edital. 9.4.5. Certidão 
Especifica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.4.6. Certidão de Inteiro 
Teor, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.5.4. ... Certidão Negativa 
de Infração Trabalhista. (ausente); 9.7.1. ... Certidão Negativa 
de Protestos da sede do licitante, emitidas em seu nome, 
datadas dos últimos 90 (noventa) dias ou que esteja dentro do 
prazo de validade expresso nas próprias. (ausente); 9.7.2. 
Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de 
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em 
data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do 
certame, se outro prazo não constar no documento, através do 
site do (trf1). (ausente); 27/07/2020 11:09:36

22/07/2020 - 15:50:35 10,50 (proposta) 23.104.806/0001-25

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6.13 do edital 
"6.13. O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 
(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação atendendo 
Art. 48, `PAR` 3º, do Decreto nº 10.024, de 2019."

22/07/2020 - 22:13:30 4,30 (proposta) 08.241.684/0001-25 Válido

21/07/2020 - 11:55:19 8,30 (proposta) 21.254.778/0001-05

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - 
Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do 
sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação 
exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado 
e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da 
sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente 
a etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da 
proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 
9.2. fornecedores cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado 
de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua declaração, 
em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, 
trabalhista à qualificação econômico-financeira e habilitação 
técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A 
proponente não atendeu os Item 9 do edital. 9.4.5. Certidão 
Especifica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.4.6. Certidão de Inteiro 
Teor, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.5.4. ... Certidão Negativa 
de Infração Trabalhista. (ausente); 9.7.1. ... Certidão Negativa 
de Protestos da sede do licitante, emitidas em seu nome, 
datadas dos últimos 90 (noventa) dias ou que esteja dentro do 
prazo de validade expresso nas próprias. (ausente); 9.7.2. 
Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de 
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em 
data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do 
certame, se outro prazo não constar no documento, através do 
site do (trf1). (ausente); 27/07/2020 11:09:36

22/07/2020 - 15:51:32 17,90 (proposta) 23.104.806/0001-25 Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6.13 do edital 
"6.13. O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 
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Data Valor CNPJ Situação

0091 - seixo comum

Data Valor CNPJ Situação

0092 - tijolos de 6 furos

Data Valor CNPJ Situação

0093 - Areia para construção

Data Valor CNPJ Situação

0094 - PEDRA BRITA

Data Valor CNPJ Situação

0095 - cimento 50kg

Data Valor CNPJ Situação

0096 - Telha cerâmica tipo Plan, comp = 46 a 50cm

Data Valor CNPJ Situação

0097 - Tábua branca 12 x 400cm

Data Valor CNPJ Situação

0098 - Telha ondina tamanho 2,44x0,50

Data Valor CNPJ Situação

(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação atendendo 
Art. 48, `PAR` 3º, do Decreto nº 10.024, de 2019."

22/07/2020 - 22:14:00 2,38 (proposta) 08.241.684/0001-25
Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6.12 do edital 
Valor abaixo (-84,8408) e não condiz com realidade de mercado 
atual

22/07/2020 - 15:53:34 170,00 (proposta) 23.104.806/0001-25

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6.13 do edital 
"6.13. O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 
(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação atendendo 
Art. 48, `PAR` 3º, do Decreto nº 10.024, de 2019."

22/07/2020 - 22:15:37 1,01 (proposta) 08.241.684/0001-25
Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6.12 do edital 
Valor abaixo (-99,1861) e não condiz com realidade de mercado 
atual

22/07/2020 - 15:55:04 650,00 (proposta) 23.104.806/0001-25

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6.13 do edital 
"6.13. O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 
(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação atendendo 
Art. 48, `PAR` 3º, do Decreto nº 10.024, de 2019."

22/07/2020 - 22:16:13 10,28 (proposta) 08.241.684/0001-25
Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6.12 do edital 
Valor abaixo (-97,6019) e não condiz com realidade de mercado 
atual

22/07/2020 - 15:56:09 75,00 (proposta) 23.104.806/0001-25

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6.13 do edital 
"6.13. O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 
(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação atendendo 
Art. 48, `PAR` 3º, do Decreto nº 10.024, de 2019."

22/07/2020 - 22:17:42 1.624,52 (proposta) 08.241.684/0001-25 Válido
23/07/2020 - 22:17:14 59,95 08.241.684/0001-25 Válido

22/07/2020 - 16:00:47 150,00 (proposta) 23.104.806/0001-25

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6.13 do edital 
"6.13. O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 
(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação atendendo 
Art. 48, `PAR` 3º, do Decreto nº 10.024, de 2019."

22/07/2020 - 22:20:15 294,65 (proposta) 08.241.684/0001-25 Válido
23/07/2020 - 22:18:02 152,79 08.241.684/0001-25 Válido

22/07/2020 - 15:58:38 38,80 (proposta) 23.104.806/0001-25

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6.13 do edital 
"6.13. O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 
(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação atendendo 
Art. 48, `PAR` 3º, do Decreto nº 10.024, de 2019."

22/07/2020 - 22:20:39 9,33 (proposta) 08.241.684/0001-25
Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6.12 do edital 
Valor abaixo (-74,6811) e não condiz com realidade de mercado 
atual

22/07/2020 - 16:00:21 0,79 (proposta) 23.104.806/0001-25

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6.13 do edital 
"6.13. O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 
(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação atendendo 
Art. 48, `PAR` 3º, do Decreto nº 10.024, de 2019."

22/07/2020 - 22:21:04 2,55 (proposta) 08.241.684/0001-25 Válido
23/07/2020 - 22:21:19 0,82 08.241.684/0001-25 Válido

22/07/2020 - 16:01:34 150,00 (proposta) 23.104.806/0001-25

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6.13 do edital 
"6.13. O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 
(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação atendendo 
Art. 48, `PAR` 3º, do Decreto nº 10.024, de 2019."

22/07/2020 - 22:22:27 4,66 (proposta) 08.241.684/0001-25
Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6.12 do edital 
Valor abaixo (-95,4372) e não condiz com realidade de mercado 
atual

21/07/2020 - 11:54:46 31,50 (proposta) 21.254.778/0001-05 Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - 
Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do 
sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação 
exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado 
e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da 
sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente 
a etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da 
proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 
9.2. fornecedores cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado 
de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua declaração, 
em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, 
trabalhista à qualificação econômico-financeira e habilitação 
técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A 
proponente não atendeu os Item 9 do edital. 9.4.5. Certidão 
Especifica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
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Data Valor CNPJ Situação

0099 - Cumeeira para telha cerâmica

Data Valor CNPJ Situação

0100 - Peça de madeira 15x15cm de 1ª qualidade

Data Valor CNPJ Situação

0101 - "Peça de madeira 4""x2"" de 1ª qualidade "

Data Valor CNPJ Situação

0102 - "Peça de madeira 5""x3"" de 1ª qualidade "

Data Valor CNPJ Situação

0103 - Tábua forte em madeira 12 x 400cm

Data Valor CNPJ Situação

0104 - Ripão em madeira mista 5x2cm

Data Valor CNPJ Situação

0105 - "Pernamanca 3"" x 2"" 4m - madeira branca "

Data Valor CNPJ Situação

0106 - Ripa e madeira para telhado 2 ½ x ½, 5m

Data Valor CNPJ Situação

devidamente atualizada. (ausente); 9.4.6. Certidão de Inteiro 
Teor, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.5.4. ... Certidão Negativa 
de Infração Trabalhista. (ausente); 9.7.1. ... Certidão Negativa 
de Protestos da sede do licitante, emitidas em seu nome, 
datadas dos últimos 90 (noventa) dias ou que esteja dentro do 
prazo de validade expresso nas próprias. (ausente); 9.7.2. 
Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de 
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em 
data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do 
certame, se outro prazo não constar no documento, através do 
site do (trf1). (ausente); 27/07/2020 11:09:36

22/07/2020 - 16:02:45 20,95 (proposta) 23.104.806/0001-25

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6.13 do edital 
"6.13. O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 
(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação atendendo 
Art. 48, `PAR` 3º, do Decreto nº 10.024, de 2019."

22/07/2020 - 22:22:55 10,53 (proposta) 08.241.684/0001-25 Válido

22/07/2020 - 16:03:39 30,00 (proposta) 23.104.806/0001-25

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6.13 do edital 
"6.13. O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 
(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação atendendo 
Art. 48, `PAR` 3º, do Decreto nº 10.024, de 2019."

22/07/2020 - 22:24:06 1,69 (proposta) 08.241.684/0001-25
Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6.12 do edital 
Valor abaixo (-92,4722) e não condiz com realidade de mercado 
atual

22/07/2020 - 16:04:22 90,00 (proposta) 23.104.806/0001-25

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6.13 do edital 
"6.13. O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 
(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação atendendo 
Art. 48, `PAR` 3º, do Decreto nº 10.024, de 2019."

22/07/2020 - 22:25:06 2,70 (proposta) 08.241.684/0001-25
Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6.12 do edital 
Valor abaixo (-97,3054) e não condiz com realidade de mercado 
atual

22/07/2020 - 16:06:09 70,00 (proposta) 23.104.806/0001-25

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6.13 do edital 
"6.13. O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 
(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação atendendo 
Art. 48, `PAR` 3º, do Decreto nº 10.024, de 2019."

22/07/2020 - 22:25:49 55,70 (proposta) 08.241.684/0001-25 Válido
27/07/2020 - 13:38:04 48,94 08.241.684/0001-25 Válido

22/07/2020 - 16:06:50 80,00 (proposta) 23.104.806/0001-25

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6.13 do edital 
"6.13. O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 
(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação atendendo 
Art. 48, `PAR` 3º, do Decreto nº 10.024, de 2019."

22/07/2020 - 22:26:17 4,73 (proposta) 08.241.684/0001-25
Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6.12 do edital 
Valor abaixo (-91,5339) e não condiz com realidade de mercado 
atual

22/07/2020 - 16:07:34 40,00 (proposta) 23.104.806/0001-25

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6.13 do edital 
"6.13. O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 
(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação atendendo 
Art. 48, `PAR` 3º, do Decreto nº 10.024, de 2019."

22/07/2020 - 22:26:50 1,55 (proposta) 08.241.684/0001-25
Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6.12 do edital 
Valor abaixo (-98,7791) e não condiz com realidade de mercado 
atual

22/07/2020 - 16:08:46 14,00 (proposta) 23.104.806/0001-25

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6.13 do edital 
"6.13. O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 
(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação atendendo 
Art. 48, `PAR` 3º, do Decreto nº 10.024, de 2019."

22/07/2020 - 22:27:20 2,63 (proposta) 08.241.684/0001-25
Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6.12 do edital 
Valor abaixo (-97,4516) e não condiz com realidade de mercado 
atual

22/07/2020 - 16:09:40 199,00 (proposta) 23.104.806/0001-25

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6.13 do edital 
"6.13. O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 
(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação atendendo 
Art. 48, `PAR` 3º, do Decreto nº 10.024, de 2019."

22/07/2020 - 22:27:50 5,30 (proposta) 08.241.684/0001-25
Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6.12 do edital 
Valor abaixo (-97,0303) e não condiz com realidade de mercado 
atual

22/07/2020 - 16:10:52 148,00 (proposta) 23.104.806/0001-25 Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6.13 do edital 
"6.13. O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 
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Data Valor CNPJ Situação

0107 - Assento para vaso sanitário em plástico (simples)

Data Valor CNPJ Situação

(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação atendendo 
Art. 48, `PAR` 3º, do Decreto nº 10.024, de 2019."

22/07/2020 - 22:28:19 14,96 (proposta) 08.241.684/0001-25
Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6.12 do edital 
Valor abaixo (-85,8614) e não condiz com realidade de mercado 
atual

21/07/2020 - 11:54:45 18,22 (proposta) 21.254.778/0001-05

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - 
Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do 
sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação 
exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado 
e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da 
sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente 
a etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da 
proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 
9.2. fornecedores cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado 
de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua declaração, 
em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, 
trabalhista à qualificação econômico-financeira e habilitação 
técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A 
proponente não atendeu os Item 9 do edital. 9.4.5. Certidão 
Especifica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.4.6. Certidão de Inteiro 
Teor, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.5.4. ... Certidão Negativa 
de Infração Trabalhista. (ausente); 9.7.1. ... Certidão Negativa 
de Protestos da sede do licitante, emitidas em seu nome, 
datadas dos últimos 90 (noventa) dias ou que esteja dentro do 
prazo de validade expresso nas próprias. (ausente); 9.7.2. 
Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de 
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em 
data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do 
certame, se outro prazo não constar no documento, através do 
site do (trf1). (ausente); 27/07/2020 11:09:36

22/07/2020 - 02:28:40 29,00 (proposta) 03.555.456/0001-06

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - 
Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do 
sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação 
exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado 
e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da 
sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente 
a etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da 
proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 
9.2. fornecedores cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado 
de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua declaração, 
em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, 
trabalhista à qualificação econômico-financeira e habilitação 
técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A 
proponente não atendeu os Item 9 do edital. 9.4.5. Certidão 
Especifica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.5.4. ... Certidão Negativa 
de Infração Trabalhista. (ausente); 9.7.1. Certidão Negativa de 
Falência e Concordata, expedidos pelo distribuidor da sede da 
Licitante em data não superior a 90 (noventa) dias da data da 
abertura do certame, se outro prazo não constar no documento, 
Certidão Negativa de Protestos da sede do licitante, emitidas 
em seu nome, datadas dos últimos 90 (noventa) dias ou que 
esteja dentro do prazo de validade expresso nas próprias. 
(ausente); 27/07/2020 15:53:12

22/07/2020 - 16:13:08 29,00 (proposta) 23.104.806/0001-25

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6.13 do edital 
"6.13. O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 
(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação atendendo 
Art. 48, `PAR` 3º, do Decreto nº 10.024, de 2019."

22/07/2020 - 22:28:49 328,19 (proposta) 08.241.684/0001-25 Válido

23/07/2020 - 16:54:19 18,00 03.555.456/0001-06

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - 
Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do 
sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação 
exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado 
e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da 
sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente 
a etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da 
proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 
9.2. fornecedores cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado 
de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua declaração, 
em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, 
trabalhista à qualificação econômico-financeira e habilitação 
técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A 
proponente não atendeu os Item 9 do edital. 9.4.5. Certidão 
Especifica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.5.4. ... Certidão Negativa 
de Infração Trabalhista. (ausente); 9.7.1. Certidão Negativa de 
Falência e Concordata, expedidos pelo distribuidor da sede da 
Licitante em data não superior a 90 (noventa) dias da data da 
abertura do certame, se outro prazo não constar no documento, 
Certidão Negativa de Protestos da sede do licitante, emitidas 
em seu nome, datadas dos últimos 90 (noventa) dias ou que 
esteja dentro do prazo de validade expresso nas próprias. 
(ausente); 27/07/2020 15:53:12

23/07/2020 - 17:18:52 17,99 (lance oculto) 03.555.456/0001-06 Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - 
Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do 
sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação 
exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado 
e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da 
sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente 
a etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da 
proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 
9.2. fornecedores cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado 
de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua declaração, 
em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, 
trabalhista à qualificação econômico-financeira e habilitação 
técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A 
proponente não atendeu os Item 9 do edital. 9.4.5. Certidão 
Especifica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
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Data Valor CNPJ Situação

0108 - Assento para vaso sanitário infantil em plástico (almofadado)

Data Valor CNPJ Situação

0109 - Assento para vaso sanitário em plástico para Portador de Necessidades Especiais

Data Valor CNPJ Situação

devidamente atualizada. (ausente); 9.5.4. ... Certidão Negativa 
de Infração Trabalhista. (ausente); 9.7.1. Certidão Negativa de 
Falência e Concordata, expedidos pelo distribuidor da sede da 
Licitante em data não superior a 90 (noventa) dias da data da 
abertura do certame, se outro prazo não constar no documento, 
Certidão Negativa de Protestos da sede do licitante, emitidas 
em seu nome, datadas dos últimos 90 (noventa) dias ou que 
esteja dentro do prazo de validade expresso nas próprias. 
(ausente); 27/07/2020 15:53:12

27/07/2020 - 16:15:08 27,18 08.241.684/0001-25 Válido

22/07/2020 - 02:30:05 49,00 (proposta) 03.555.456/0001-06

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - 
Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do 
sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação 
exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado 
e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da 
sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente 
a etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da 
proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 
9.2. fornecedores cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado 
de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua declaração, 
em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, 
trabalhista à qualificação econômico-financeira e habilitação 
técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A 
proponente não atendeu os Item 9 do edital. 9.4.5. Certidão 
Especifica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.5.4. ... Certidão Negativa 
de Infração Trabalhista. (ausente); 9.7.1. Certidão Negativa de 
Falência e Concordata, expedidos pelo distribuidor da sede da 
Licitante em data não superior a 90 (noventa) dias da data da 
abertura do certame, se outro prazo não constar no documento, 
Certidão Negativa de Protestos da sede do licitante, emitidas 
em seu nome, datadas dos últimos 90 (noventa) dias ou que 
esteja dentro do prazo de validade expresso nas próprias. 
(ausente); 27/07/2020 15:53:12

22/07/2020 - 16:14:34 80,00 (proposta) 23.104.806/0001-25

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6.13 do edital 
"6.13. O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 
(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação atendendo 
Art. 48, `PAR` 3º, do Decreto nº 10.024, de 2019."

22/07/2020 - 22:29:22 1,15 (proposta) 08.241.684/0001-25
Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6.12 do edital 
Valor abaixo (-98,2576) e não condiz com realidade de mercado 
atual

23/07/2020 - 17:19:20 48,99 (lance oculto) 03.555.456/0001-06

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - 
Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do 
sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação 
exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado 
e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da 
sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente 
a etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da 
proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 
9.2. fornecedores cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado 
de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua declaração, 
em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, 
trabalhista à qualificação econômico-financeira e habilitação 
técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A 
proponente não atendeu os Item 9 do edital. 9.4.5. Certidão 
Especifica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.5.4. ... Certidão Negativa 
de Infração Trabalhista. (ausente); 9.7.1. Certidão Negativa de 
Falência e Concordata, expedidos pelo distribuidor da sede da 
Licitante em data não superior a 90 (noventa) dias da data da 
abertura do certame, se outro prazo não constar no documento, 
Certidão Negativa de Protestos da sede do licitante, emitidas 
em seu nome, datadas dos últimos 90 (noventa) dias ou que 
esteja dentro do prazo de validade expresso nas próprias. 
(ausente); 27/07/2020 15:53:12

22/07/2020 - 02:31:39 69,90 (proposta) 03.555.456/0001-06

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - 
Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do 
sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação 
exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado 
e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da 
sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente 
a etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da 
proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 
9.2. fornecedores cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado 
de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua declaração, 
em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, 
trabalhista à qualificação econômico-financeira e habilitação 
técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A 
proponente não atendeu os Item 9 do edital. 9.4.5. Certidão 
Especifica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.5.4. ... Certidão Negativa 
de Infração Trabalhista. (ausente); 9.7.1. Certidão Negativa de 
Falência e Concordata, expedidos pelo distribuidor da sede da 
Licitante em data não superior a 90 (noventa) dias da data da 
abertura do certame, se outro prazo não constar no documento, 
Certidão Negativa de Protestos da sede do licitante, emitidas 
em seu nome, datadas dos últimos 90 (noventa) dias ou que 
esteja dentro do prazo de validade expresso nas próprias. 
(ausente); 27/07/2020 15:53:12

22/07/2020 - 16:16:59 80,00 (proposta) 23.104.806/0001-25

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6.13 do edital 
"6.13. O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 
(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação atendendo 
Art. 48, `PAR` 3º, do Decreto nº 10.024, de 2019."

22/07/2020 - 22:29:48 1,37 (proposta) 08.241.684/0001-25
Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6.12 do edital 
Valor abaixo (-98,9051) e não condiz com realidade de mercado 
atual
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Data Valor CNPJ Situação

0110 - Forro em PVC rígido 10cmx6m branco

Data Valor CNPJ Situação

0111 - Forro em PVC rígido 20cmx6m branco

Data Valor CNPJ Situação

0112 - Água raz 900mL

Data Valor CNPJ Situação

23/07/2020 - 17:11:52 69,89 (lance oculto) 03.555.456/0001-06 Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - 
Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do 
sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação 
exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado 
e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da 
sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente 
a etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da 
proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 
9.2. fornecedores cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado 
de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua declaração, 
em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, 
trabalhista à qualificação econômico-financeira e habilitação 
técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A 
proponente não atendeu os Item 9 do edital. 9.4.5. Certidão 
Especifica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.5.4. ... Certidão Negativa 
de Infração Trabalhista. (ausente); 9.7.1. Certidão Negativa de 
Falência e Concordata, expedidos pelo distribuidor da sede da 
Licitante em data não superior a 90 (noventa) dias da data da 
abertura do certame, se outro prazo não constar no documento, 
Certidão Negativa de Protestos da sede do licitante, emitidas 
em seu nome, datadas dos últimos 90 (noventa) dias ou que 
esteja dentro do prazo de validade expresso nas próprias. 
(ausente); 27/07/2020 15:53:12

21/07/2020 - 11:54:45 28,05 (proposta) 21.254.778/0001-05

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - 
Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do 
sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação 
exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado 
e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da 
sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente 
a etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da 
proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 
9.2. fornecedores cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado 
de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua declaração, 
em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, 
trabalhista à qualificação econômico-financeira e habilitação 
técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A 
proponente não atendeu os Item 9 do edital. 9.4.5. Certidão 
Especifica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.4.6. Certidão de Inteiro 
Teor, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.5.4. ... Certidão Negativa 
de Infração Trabalhista. (ausente); 9.7.1. ... Certidão Negativa 
de Protestos da sede do licitante, emitidas em seu nome, 
datadas dos últimos 90 (noventa) dias ou que esteja dentro do 
prazo de validade expresso nas próprias. (ausente); 9.7.2. 
Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de 
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em 
data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do 
certame, se outro prazo não constar no documento, através do 
site do (trf1). (ausente); 27/07/2020 11:09:36

22/07/2020 - 16:18:46 15,50 (proposta) 23.104.806/0001-25

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6.13 do edital 
"6.13. O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 
(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação atendendo 
Art. 48, `PAR` 3º, do Decreto nº 10.024, de 2019."

22/07/2020 - 22:30:20 6,96 (proposta) 08.241.684/0001-25 Válido

21/07/2020 - 11:54:45 28,05 (proposta) 21.254.778/0001-05

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - 
Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do 
sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação 
exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado 
e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da 
sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente 
a etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da 
proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 
9.2. fornecedores cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado 
de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua declaração, 
em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, 
trabalhista à qualificação econômico-financeira e habilitação 
técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A 
proponente não atendeu os Item 9 do edital. 9.4.5. Certidão 
Especifica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.4.6. Certidão de Inteiro 
Teor, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.5.4. ... Certidão Negativa 
de Infração Trabalhista. (ausente); 9.7.1. ... Certidão Negativa 
de Protestos da sede do licitante, emitidas em seu nome, 
datadas dos últimos 90 (noventa) dias ou que esteja dentro do 
prazo de validade expresso nas próprias. (ausente); 9.7.2. 
Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de 
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em 
data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do 
certame, se outro prazo não constar no documento, através do 
site do (trf1). (ausente); 27/07/2020 11:09:36

22/07/2020 - 16:19:39 17,50 (proposta) 23.104.806/0001-25

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6.13 do edital 
"6.13. O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 
(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação atendendo 
Art. 48, `PAR` 3º, do Decreto nº 10.024, de 2019."

22/07/2020 - 22:31:36 24,93 (proposta) 08.241.684/0001-25 Válido
27/07/2020 - 13:41:45 17,19 08.241.684/0001-25 Válido

21/07/2020 - 11:54:45 14,60 (proposta) 21.254.778/0001-05 Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - 
Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do 
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Data Valor CNPJ Situação

0113 - Argamassa (rejunte) para acabamento cinza platina com 5kg

Data Valor CNPJ Situação

0114 - Argamassa (rejunte) para acabamento bege com 5kg

Data Valor CNPJ Situação

sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação 
exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado 
e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da 
sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente 
a etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da 
proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 
9.2. fornecedores cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado 
de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua declaração, 
em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, 
trabalhista à qualificação econômico-financeira e habilitação 
técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A 
proponente não atendeu os Item 9 do edital. 9.4.5. Certidão 
Especifica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.4.6. Certidão de Inteiro 
Teor, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.5.4. ... Certidão Negativa 
de Infração Trabalhista. (ausente); 9.7.1. ... Certidão Negativa 
de Protestos da sede do licitante, emitidas em seu nome, 
datadas dos últimos 90 (noventa) dias ou que esteja dentro do 
prazo de validade expresso nas próprias. (ausente); 9.7.2. 
Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de 
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em 
data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do 
certame, se outro prazo não constar no documento, através do 
site do (trf1). (ausente); 27/07/2020 11:09:36

22/07/2020 - 16:20:22 18,00 (proposta) 23.104.806/0001-25

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6.13 do edital 
"6.13. O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 
(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação atendendo 
Art. 48, `PAR` 3º, do Decreto nº 10.024, de 2019."

22/07/2020 - 22:33:06 5,30 (proposta) 08.241.684/0001-25 Válido

21/07/2020 - 11:54:44 23,00 (proposta) 21.254.778/0001-05

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - 
Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do 
sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação 
exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado 
e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da 
sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente 
a etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da 
proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 
9.2. fornecedores cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado 
de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua declaração, 
em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, 
trabalhista à qualificação econômico-financeira e habilitação 
técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A 
proponente não atendeu os Item 9 do edital. 9.4.5. Certidão 
Especifica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.4.6. Certidão de Inteiro 
Teor, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.5.4. ... Certidão Negativa 
de Infração Trabalhista. (ausente); 9.7.1. ... Certidão Negativa 
de Protestos da sede do licitante, emitidas em seu nome, 
datadas dos últimos 90 (noventa) dias ou que esteja dentro do 
prazo de validade expresso nas próprias. (ausente); 9.7.2. 
Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de 
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em 
data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do 
certame, se outro prazo não constar no documento, através do 
site do (trf1). (ausente); 27/07/2020 11:09:36

22/07/2020 - 16:22:12 29,00 (proposta) 23.104.806/0001-25

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6.13 do edital 
"6.13. O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 
(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação atendendo 
Art. 48, `PAR` 3º, do Decreto nº 10.024, de 2019."

22/07/2020 - 22:33:50 12,52 (proposta) 08.241.684/0001-25 Válido

21/07/2020 - 11:54:44 23,00 (proposta) 21.254.778/0001-05

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - 
Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do 
sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação 
exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado 
e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da 
sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente 
a etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da 
proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 
9.2. fornecedores cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado 
de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua declaração, 
em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, 
trabalhista à qualificação econômico-financeira e habilitação 
técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A 
proponente não atendeu os Item 9 do edital. 9.4.5. Certidão 
Especifica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.4.6. Certidão de Inteiro 
Teor, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.5.4. ... Certidão Negativa 
de Infração Trabalhista. (ausente); 9.7.1. ... Certidão Negativa 
de Protestos da sede do licitante, emitidas em seu nome, 
datadas dos últimos 90 (noventa) dias ou que esteja dentro do 
prazo de validade expresso nas próprias. (ausente); 9.7.2. 
Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de 
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em 
data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do 
certame, se outro prazo não constar no documento, através do 
site do (trf1). (ausente); 27/07/2020 11:09:36

22/07/2020 - 16:22:56 29,00 (proposta) 23.104.806/0001-25

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6.13 do edital 
"6.13. O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 
(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação atendendo 
Art. 48, `PAR` 3º, do Decreto nº 10.024, de 2019."

22/07/2020 - 22:34:22 16,85 (proposta) 08.241.684/0001-25 Válido
27/07/2020 - 13:43:42 6,27 08.241.684/0001-25 Válido
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0115 - Argamassa (rejunte) para acabamento branco com 5kg

Data Valor CNPJ Situação

0116 - Argamassa ACII, para assentamento de lajota, saco com 20kg

Data Valor CNPJ Situação

0117 - Argamassa ACI para assentamento de lajota, saco com 20 kg

Data Valor CNPJ Situação

21/07/2020 - 11:54:44 23,00 (proposta) 21.254.778/0001-05

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - 
Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do 
sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação 
exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado 
e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da 
sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente 
a etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da 
proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 
9.2. fornecedores cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado 
de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua declaração, 
em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, 
trabalhista à qualificação econômico-financeira e habilitação 
técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A 
proponente não atendeu os Item 9 do edital. 9.4.5. Certidão 
Especifica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.4.6. Certidão de Inteiro 
Teor, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.5.4. ... Certidão Negativa 
de Infração Trabalhista. (ausente); 9.7.1. ... Certidão Negativa 
de Protestos da sede do licitante, emitidas em seu nome, 
datadas dos últimos 90 (noventa) dias ou que esteja dentro do 
prazo de validade expresso nas próprias. (ausente); 9.7.2. 
Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de 
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em 
data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do 
certame, se outro prazo não constar no documento, através do 
site do (trf1). (ausente); 27/07/2020 11:09:36

22/07/2020 - 16:23:45 29,00 (proposta) 23.104.806/0001-25

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6.13 do edital 
"6.13. O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 
(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação atendendo 
Art. 48, `PAR` 3º, do Decreto nº 10.024, de 2019."

22/07/2020 - 22:34:50 55,90 (proposta) 08.241.684/0001-25 Válido
23/07/2020 - 17:03:06 22,28 08.241.684/0001-25 Válido
27/07/2020 - 13:46:33 9,50 08.241.684/0001-25 Válido

21/07/2020 - 11:54:44 26,30 (proposta) 21.254.778/0001-05

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - 
Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do 
sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação 
exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado 
e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da 
sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente 
a etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da 
proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 
9.2. fornecedores cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado 
de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua declaração, 
em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, 
trabalhista à qualificação econômico-financeira e habilitação 
técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A 
proponente não atendeu os Item 9 do edital. 9.4.5. Certidão 
Especifica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.4.6. Certidão de Inteiro 
Teor, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.5.4. ... Certidão Negativa 
de Infração Trabalhista. (ausente); 9.7.1. ... Certidão Negativa 
de Protestos da sede do licitante, emitidas em seu nome, 
datadas dos últimos 90 (noventa) dias ou que esteja dentro do 
prazo de validade expresso nas próprias. (ausente); 9.7.2. 
Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de 
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em 
data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do 
certame, se outro prazo não constar no documento, através do 
site do (trf1). (ausente); 27/07/2020 11:09:36

22/07/2020 - 16:26:32 29,00 (proposta) 23.104.806/0001-25

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6.13 do edital 
"6.13. O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 
(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação atendendo 
Art. 48, `PAR` 3º, do Decreto nº 10.024, de 2019."

22/07/2020 - 22:35:28 37,48 (proposta) 08.241.684/0001-25 Válido
23/07/2020 - 17:03:18 26,10 08.241.684/0001-25 Válido
27/07/2020 - 13:48:07 17,75 08.241.684/0001-25 Válido

21/07/2020 - 11:54:44 15,50 (proposta) 21.254.778/0001-05 Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - 
Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do 
sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação 
exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado 
e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da 
sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente 
a etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da 
proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 
9.2. fornecedores cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado 
de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua declaração, 
em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, 
trabalhista à qualificação econômico-financeira e habilitação 
técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A 
proponente não atendeu os Item 9 do edital. 9.4.5. Certidão 
Especifica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.4.6. Certidão de Inteiro 
Teor, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.5.4. ... Certidão Negativa 
de Infração Trabalhista. (ausente); 9.7.1. ... Certidão Negativa 
de Protestos da sede do licitante, emitidas em seu nome, 
datadas dos últimos 90 (noventa) dias ou que esteja dentro do 
prazo de validade expresso nas próprias. (ausente); 9.7.2. 
Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de 
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em 
data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do 
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Data Valor CNPJ Situação

0118 - Lixa d`água Nº 50

Data Valor CNPJ Situação

0119 - Lixa d`água Nº 100

Data Valor CNPJ Situação

0120 - Lixa para madeira Nº 180

Data Valor CNPJ Situação

certame, se outro prazo não constar no documento, através do 
site do (trf1). (ausente); 27/07/2020 11:09:36

22/07/2020 - 16:27:03 25,00 (proposta) 23.104.806/0001-25

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6.13 do edital 
"6.13. O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 
(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação atendendo 
Art. 48, `PAR` 3º, do Decreto nº 10.024, de 2019."

22/07/2020 - 22:36:50 54,11 (proposta) 08.241.684/0001-25 Válido
23/07/2020 - 17:03:43 15,48 08.241.684/0001-25 Válido
27/07/2020 - 13:50:22 10,22 08.241.684/0001-25 Válido

21/07/2020 - 11:54:43 2,10 (proposta) 21.254.778/0001-05

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - 
Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do 
sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação 
exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado 
e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da 
sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente 
a etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da 
proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 
9.2. fornecedores cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado 
de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua declaração, 
em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, 
trabalhista à qualificação econômico-financeira e habilitação 
técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A 
proponente não atendeu os Item 9 do edital. 9.4.5. Certidão 
Especifica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.4.6. Certidão de Inteiro 
Teor, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.5.4. ... Certidão Negativa 
de Infração Trabalhista. (ausente); 9.7.1. ... Certidão Negativa 
de Protestos da sede do licitante, emitidas em seu nome, 
datadas dos últimos 90 (noventa) dias ou que esteja dentro do 
prazo de validade expresso nas próprias. (ausente); 9.7.2. 
Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de 
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em 
data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do 
certame, se outro prazo não constar no documento, através do 
site do (trf1). (ausente); 27/07/2020 11:09:36

22/07/2020 - 16:30:08 2,70 (proposta) 23.104.806/0001-25

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6.13 do edital 
"6.13. O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 
(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação atendendo 
Art. 48, `PAR` 3º, do Decreto nº 10.024, de 2019."

22/07/2020 - 22:38:10 40,40 (proposta) 08.241.684/0001-25 Válido
23/07/2020 - 17:03:59 2,08 08.241.684/0001-25 Válido
27/07/2020 - 13:51:02 1,93 08.241.684/0001-25 Válido

21/07/2020 - 11:54:43 2,10 (proposta) 21.254.778/0001-05

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - 
Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do 
sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação 
exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado 
e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da 
sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente 
a etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da 
proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 
9.2. fornecedores cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado 
de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua declaração, 
em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, 
trabalhista à qualificação econômico-financeira e habilitação 
técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A 
proponente não atendeu os Item 9 do edital. 9.4.5. Certidão 
Especifica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.4.6. Certidão de Inteiro 
Teor, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.5.4. ... Certidão Negativa 
de Infração Trabalhista. (ausente); 9.7.1. ... Certidão Negativa 
de Protestos da sede do licitante, emitidas em seu nome, 
datadas dos últimos 90 (noventa) dias ou que esteja dentro do 
prazo de validade expresso nas próprias. (ausente); 9.7.2. 
Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de 
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em 
data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do 
certame, se outro prazo não constar no documento, através do 
site do (trf1). (ausente); 27/07/2020 11:09:36

22/07/2020 - 16:30:43 2,70 (proposta) 23.104.806/0001-25

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6.13 do edital 
"6.13. O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 
(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação atendendo 
Art. 48, `PAR` 3º, do Decreto nº 10.024, de 2019."

22/07/2020 - 22:38:41 12,22 (proposta) 08.241.684/0001-25 Válido
23/07/2020 - 17:04:13 2,08 08.241.684/0001-25 Válido
27/07/2020 - 13:54:24 1,83 08.241.684/0001-25 Válido

21/07/2020 - 11:54:43 0,80 (proposta) 21.254.778/0001-05 Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - 
Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do 
sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação 
exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado 
e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da 
sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente 
a etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da 
proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 
9.2. fornecedores cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado 
de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua declaração, 
em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, 
trabalhista à qualificação econômico-financeira e habilitação 
técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A 
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Data Valor CNPJ Situação

0121 - Lixa d`água Nº 200

Data Valor CNPJ Situação

0122 - Lixa d`água Nº 600

Data Valor CNPJ Situação

0123 - Lixa para madeira Nº 50

Data Valor CNPJ Situação

proponente não atendeu os Item 9 do edital. 9.4.5. Certidão 
Especifica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.4.6. Certidão de Inteiro 
Teor, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.5.4. ... Certidão Negativa 
de Infração Trabalhista. (ausente); 9.7.1. ... Certidão Negativa 
de Protestos da sede do licitante, emitidas em seu nome, 
datadas dos últimos 90 (noventa) dias ou que esteja dentro do 
prazo de validade expresso nas próprias. (ausente); 9.7.2. 
Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de 
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em 
data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do 
certame, se outro prazo não constar no documento, através do 
site do (trf1). (ausente); 27/07/2020 11:09:36

22/07/2020 - 16:31:30 2,00 (proposta) 23.104.806/0001-25

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6.13 do edital 
"6.13. O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 
(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação atendendo 
Art. 48, `PAR` 3º, do Decreto nº 10.024, de 2019."

22/07/2020 - 22:39:09 15,70 (proposta) 08.241.684/0001-25 Válido
27/07/2020 - 13:54:43 1,89 08.241.684/0001-25 Válido

21/07/2020 - 11:54:42 2,10 (proposta) 21.254.778/0001-05

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - 
Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do 
sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação 
exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado 
e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da 
sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente 
a etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da 
proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 
9.2. fornecedores cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado 
de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua declaração, 
em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, 
trabalhista à qualificação econômico-financeira e habilitação 
técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A 
proponente não atendeu os Item 9 do edital. 9.4.5. Certidão 
Especifica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.4.6. Certidão de Inteiro 
Teor, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.5.4. ... Certidão Negativa 
de Infração Trabalhista. (ausente); 9.7.1. ... Certidão Negativa 
de Protestos da sede do licitante, emitidas em seu nome, 
datadas dos últimos 90 (noventa) dias ou que esteja dentro do 
prazo de validade expresso nas próprias. (ausente); 9.7.2. 
Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de 
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em 
data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do 
certame, se outro prazo não constar no documento, através do 
site do (trf1). (ausente); 27/07/2020 11:09:36

22/07/2020 - 16:32:19 2,70 (proposta) 23.104.806/0001-25

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6.13 do edital 
"6.13. O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 
(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação atendendo 
Art. 48, `PAR` 3º, do Decreto nº 10.024, de 2019."

22/07/2020 - 22:39:54 0,83 (proposta) 08.241.684/0001-25 Válido

21/07/2020 - 11:54:42 2,10 (proposta) 21.254.778/0001-05

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - 
Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do 
sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação 
exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado 
e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da 
sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente 
a etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da 
proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 
9.2. fornecedores cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado 
de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua declaração, 
em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, 
trabalhista à qualificação econômico-financeira e habilitação 
técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A 
proponente não atendeu os Item 9 do edital. 9.4.5. Certidão 
Especifica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.4.6. Certidão de Inteiro 
Teor, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.5.4. ... Certidão Negativa 
de Infração Trabalhista. (ausente); 9.7.1. ... Certidão Negativa 
de Protestos da sede do licitante, emitidas em seu nome, 
datadas dos últimos 90 (noventa) dias ou que esteja dentro do 
prazo de validade expresso nas próprias. (ausente); 9.7.2. 
Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de 
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em 
data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do 
certame, se outro prazo não constar no documento, através do 
site do (trf1). (ausente); 27/07/2020 11:09:36

22/07/2020 - 16:32:56 6,80 (proposta) 23.104.806/0001-25

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6.13 do edital 
"6.13. O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 
(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação atendendo 
Art. 48, `PAR` 3º, do Decreto nº 10.024, de 2019."

22/07/2020 - 22:40:33 23,62 (proposta) 08.241.684/0001-25 Válido
23/07/2020 - 17:07:16 2,08 08.241.684/0001-25 Válido

21/07/2020 - 11:54:42 1,10 (proposta) 21.254.778/0001-05 Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - 
Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do 
sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação 
exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado 
e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da 
sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente 
a etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da 
proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 
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Data Valor CNPJ Situação

0124 - Lixa para madeira Nº 100

Data Valor CNPJ Situação

0125 - Lixa para massa Nº 100

Data Valor CNPJ Situação

0126 - Lixa para massa Nº 150

Data Valor CNPJ Situação

neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 
9.2. fornecedores cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado 
de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua declaração, 
em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, 
trabalhista à qualificação econômico-financeira e habilitação 
técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A 
proponente não atendeu os Item 9 do edital. 9.4.5. Certidão 
Especifica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.4.6. Certidão de Inteiro 
Teor, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.5.4. ... Certidão Negativa 
de Infração Trabalhista. (ausente); 9.7.1. ... Certidão Negativa 
de Protestos da sede do licitante, emitidas em seu nome, 
datadas dos últimos 90 (noventa) dias ou que esteja dentro do 
prazo de validade expresso nas próprias. (ausente); 9.7.2. 
Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de 
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em 
data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do 
certame, se outro prazo não constar no documento, através do 
site do (trf1). (ausente); 27/07/2020 11:09:36

22/07/2020 - 16:33:33 2,00 (proposta) 23.104.806/0001-25

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6.13 do edital 
"6.13. O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 
(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação atendendo 
Art. 48, `PAR` 3º, do Decreto nº 10.024, de 2019."

22/07/2020 - 22:41:01 22,45 (proposta) 08.241.684/0001-25 Válido
27/07/2020 - 14:01:08 1,90 08.241.684/0001-25 Válido

21/07/2020 - 11:54:42 0,75 (proposta) 21.254.778/0001-05
Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6.12 do edital 
Valor abaixo (-73,2143) e não condiz com realidade de mercado 
atual

22/07/2020 - 16:34:14 2,00 (proposta) 23.104.806/0001-25

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6.13 do edital 
"6.13. O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 
(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação atendendo 
Art. 48, `PAR` 3º, do Decreto nº 10.024, de 2019."

22/07/2020 - 22:41:29 27,19 (proposta) 08.241.684/0001-25 Válido
27/07/2020 - 14:01:19 2,79 08.241.684/0001-25 Válido

21/07/2020 - 11:54:41 0,75 (proposta) 21.254.778/0001-05

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - 
Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do 
sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação 
exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado 
e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da 
sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente 
a etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da 
proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 
9.2. fornecedores cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado 
de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua declaração, 
em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, 
trabalhista à qualificação econômico-financeira e habilitação 
técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A 
proponente não atendeu os Item 9 do edital. 9.4.5. Certidão 
Especifica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.4.6. Certidão de Inteiro 
Teor, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.5.4. ... Certidão Negativa 
de Infração Trabalhista. (ausente); 9.7.1. ... Certidão Negativa 
de Protestos da sede do licitante, emitidas em seu nome, 
datadas dos últimos 90 (noventa) dias ou que esteja dentro do 
prazo de validade expresso nas próprias. (ausente); 9.7.2. 
Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de 
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em 
data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do 
certame, se outro prazo não constar no documento, através do 
site do (trf1). (ausente); 27/07/2020 11:09:36

22/07/2020 - 16:34:42 2,00 (proposta) 23.104.806/0001-25

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6.13 do edital 
"6.13. O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 
(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação atendendo 
Art. 48, `PAR` 3º, do Decreto nº 10.024, de 2019."

22/07/2020 - 22:42:02 66,00 (proposta) 08.241.684/0001-25 Válido
27/07/2020 - 14:04:27 1,64 08.241.684/0001-25 Válido

21/07/2020 - 11:54:41 1,00 (proposta) 21.254.778/0001-05 Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - 
Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do 
sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação 
exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado 
e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da 
sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente 
a etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da 
proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 
9.2. fornecedores cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado 
de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua declaração, 
em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, 
trabalhista à qualificação econômico-financeira e habilitação 
técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A 
proponente não atendeu os Item 9 do edital. 9.4.5. Certidão 
Especifica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.4.6. Certidão de Inteiro 
Teor, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.5.4. ... Certidão Negativa 
de Infração Trabalhista. (ausente); 9.7.1. ... Certidão Negativa 
de Protestos da sede do licitante, emitidas em seu nome, 
datadas dos últimos 90 (noventa) dias ou que esteja dentro do 
prazo de validade expresso nas próprias. (ausente); 9.7.2. 
Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de 

Page 134 of 232Portal de Compras Públicas | Ata Final

30/07/2020file:///C:/Users/FABIO/Downloads/AtaTotal_120274.html



Data Valor CNPJ Situação

0127 - Lixa para massa Nº 320

Data Valor CNPJ Situação

0128 - Lixa para metais Nº 150

Data Valor CNPJ Situação

0129 - Lixa para metais Nº 40

Data Valor CNPJ Situação

competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em 
data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do 
certame, se outro prazo não constar no documento, através do 
site do (trf1). (ausente); 27/07/2020 11:09:36

22/07/2020 - 16:35:05 2,00 (proposta) 23.104.806/0001-25

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6.13 do edital 
"6.13. O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 
(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação atendendo 
Art. 48, `PAR` 3º, do Decreto nº 10.024, de 2019."

22/07/2020 - 22:42:37 125,13 (proposta) 08.241.684/0001-25 Válido
27/07/2020 - 14:04:38 1,89 08.241.684/0001-25 Válido

21/07/2020 - 11:54:41 1,00 (proposta) 21.254.778/0001-05

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - 
Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do 
sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação 
exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado 
e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da 
sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente 
a etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da 
proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 
9.2. fornecedores cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado 
de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua declaração, 
em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, 
trabalhista à qualificação econômico-financeira e habilitação 
técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A 
proponente não atendeu os Item 9 do edital. 9.4.5. Certidão 
Especifica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.4.6. Certidão de Inteiro 
Teor, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.5.4. ... Certidão Negativa 
de Infração Trabalhista. (ausente); 9.7.1. ... Certidão Negativa 
de Protestos da sede do licitante, emitidas em seu nome, 
datadas dos últimos 90 (noventa) dias ou que esteja dentro do 
prazo de validade expresso nas próprias. (ausente); 9.7.2. 
Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de 
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em 
data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do 
certame, se outro prazo não constar no documento, através do 
site do (trf1). (ausente); 27/07/2020 11:09:36

22/07/2020 - 16:35:25 2,00 (proposta) 23.104.806/0001-25

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6.13 do edital 
"6.13. O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 
(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação atendendo 
Art. 48, `PAR` 3º, do Decreto nº 10.024, de 2019."

22/07/2020 - 22:43:03 13,25 (proposta) 08.241.684/0001-25 Válido
27/07/2020 - 14:07:40 1,71 08.241.684/0001-25 Válido

21/07/2020 - 11:54:41 3,05 (proposta) 21.254.778/0001-05

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - 
Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do 
sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação 
exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado 
e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da 
sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente 
a etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da 
proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 
9.2. fornecedores cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado 
de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua declaração, 
em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, 
trabalhista à qualificação econômico-financeira e habilitação 
técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A 
proponente não atendeu os Item 9 do edital. 9.4.5. Certidão 
Especifica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.4.6. Certidão de Inteiro 
Teor, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.5.4. ... Certidão Negativa 
de Infração Trabalhista. (ausente); 9.7.1. ... Certidão Negativa 
de Protestos da sede do licitante, emitidas em seu nome, 
datadas dos últimos 90 (noventa) dias ou que esteja dentro do 
prazo de validade expresso nas próprias. (ausente); 9.7.2. 
Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de 
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em 
data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do 
certame, se outro prazo não constar no documento, através do 
site do (trf1). (ausente); 27/07/2020 11:09:36

22/07/2020 - 16:35:45 2,00 (proposta) 23.104.806/0001-25

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6.13 do edital 
"6.13. O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 
(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação atendendo 
Art. 48, `PAR` 3º, do Decreto nº 10.024, de 2019."

22/07/2020 - 22:43:31 17,20 (proposta) 08.241.684/0001-25 Válido
23/07/2020 - 17:06:45 3,03 08.241.684/0001-25 Válido
27/07/2020 - 14:07:50 1,95 08.241.684/0001-25 Válido

21/07/2020 - 11:55:14 3,10 (proposta) 21.254.778/0001-05 Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - 
Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do 
sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação 
exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado 
e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da 
sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente 
a etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da 
proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 
9.2. fornecedores cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado 
de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua declaração, 
em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, 
trabalhista à qualificação econômico-financeira e habilitação 
técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A 
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Data Valor CNPJ Situação

0130 - BALACIM EM ALUMÍNIO 40X40

Data Valor CNPJ Situação

0131 - Barra de apoio inox reta 80cm

Data Valor CNPJ Situação

proponente não atendeu os Item 9 do edital. 9.4.5. Certidão 
Especifica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.4.6. Certidão de Inteiro 
Teor, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.5.4. ... Certidão Negativa 
de Infração Trabalhista. (ausente); 9.7.1. ... Certidão Negativa 
de Protestos da sede do licitante, emitidas em seu nome, 
datadas dos últimos 90 (noventa) dias ou que esteja dentro do 
prazo de validade expresso nas próprias. (ausente); 9.7.2. 
Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de 
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em 
data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do 
certame, se outro prazo não constar no documento, através do 
site do (trf1). (ausente); 27/07/2020 11:09:36

22/07/2020 - 16:36:28 2,00 (proposta) 23.104.806/0001-25

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6.13 do edital 
"6.13. O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 
(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação atendendo 
Art. 48, `PAR` 3º, do Decreto nº 10.024, de 2019."

22/07/2020 - 22:43:57 15,95 (proposta) 08.241.684/0001-25 Válido
23/07/2020 - 17:06:56 3,08 08.241.684/0001-25 Válido

23/07/2020 - 17:26:24 3,03 21.254.778/0001-05

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - 
Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do 
sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação 
exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado 
e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da 
sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente 
a etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da 
proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 
9.2. fornecedores cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado 
de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua declaração, 
em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, 
trabalhista à qualificação econômico-financeira e habilitação 
técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A 
proponente não atendeu os Item 9 do edital. 9.4.5. Certidão 
Especifica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.4.6. Certidão de Inteiro 
Teor, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.5.4. ... Certidão Negativa 
de Infração Trabalhista. (ausente); 9.7.1. ... Certidão Negativa 
de Protestos da sede do licitante, emitidas em seu nome, 
datadas dos últimos 90 (noventa) dias ou que esteja dentro do 
prazo de validade expresso nas próprias. (ausente); 9.7.2. 
Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de 
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em 
data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do 
certame, se outro prazo não constar no documento, através do 
site do (trf1). (ausente); 27/07/2020 11:09:36

22/07/2020 - 16:37:48 38,00 (proposta) 23.104.806/0001-25

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6.13 do edital 
"6.13. O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 
(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação atendendo 
Art. 48, `PAR` 3º, do Decreto nº 10.024, de 2019."

22/07/2020 - 22:44:24 13,06 (proposta) 08.241.684/0001-25
Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6.12 do edital 
Valor abaixo (-70,5391) e não condiz com realidade de mercado 
atual

22/07/2020 - 02:35:17 149,90 (proposta) 03.555.456/0001-06

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - 
Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do 
sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação 
exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado 
e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da 
sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente 
a etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da 
proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 
9.2. fornecedores cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado 
de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua declaração, 
em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, 
trabalhista à qualificação econômico-financeira e habilitação 
técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A 
proponente não atendeu os Item 9 do edital. 9.4.5. Certidão 
Especifica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.5.4. ... Certidão Negativa 
de Infração Trabalhista. (ausente); 9.7.1. Certidão Negativa de 
Falência e Concordata, expedidos pelo distribuidor da sede da 
Licitante em data não superior a 90 (noventa) dias da data da 
abertura do certame, se outro prazo não constar no documento, 
Certidão Negativa de Protestos da sede do licitante, emitidas 
em seu nome, datadas dos últimos 90 (noventa) dias ou que 
esteja dentro do prazo de validade expresso nas próprias. 
(ausente); 27/07/2020 15:53:12

22/07/2020 - 16:39:04 80,00 (proposta) 23.104.806/0001-25

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6.13 do edital 
"6.13. O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 
(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação atendendo 
Art. 48, `PAR` 3º, do Decreto nº 10.024, de 2019."

22/07/2020 - 22:45:04 6,28 (proposta) 08.241.684/0001-25
Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6.12 do edital 
Valor abaixo (-95,0497) e não condiz com realidade de mercado 
atual

23/07/2020 - 17:22:46 149,89 (lance oculto) 03.555.456/0001-06 Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - 
Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do 
sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação 
exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado 
e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da 
sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente 
a etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da 
proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 
9.2. fornecedores cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado 
de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua declaração, 
em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, 
trabalhista à qualificação econômico-financeira e habilitação 
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Data Valor CNPJ Situação

0132 - CAL HIDRATADO 5KG

Data Valor CNPJ Situação

0133 - Cal super 10kg

Data Valor CNPJ Situação

0134 - Caixilho em madeira

Data Valor CNPJ Situação

0135 - Porta em angelim 3cm x 2,10m x 0,90m

Data Valor CNPJ Situação

técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A 
proponente não atendeu os Item 9 do edital. 9.4.5. Certidão 
Especifica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.5.4. ... Certidão Negativa 
de Infração Trabalhista. (ausente); 9.7.1. Certidão Negativa de 
Falência e Concordata, expedidos pelo distribuidor da sede da 
Licitante em data não superior a 90 (noventa) dias da data da 
abertura do certame, se outro prazo não constar no documento, 
Certidão Negativa de Protestos da sede do licitante, emitidas 
em seu nome, datadas dos últimos 90 (noventa) dias ou que 
esteja dentro do prazo de validade expresso nas próprias. 
(ausente); 27/07/2020 15:53:12

27/07/2020 - 14:38:43 126,85 03.555.456/0001-06

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - 
Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do 
sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação 
exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado 
e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da 
sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente 
a etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da 
proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 
9.2. fornecedores cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado 
de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua declaração, 
em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, 
trabalhista à qualificação econômico-financeira e habilitação 
técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A 
proponente não atendeu os Item 9 do edital. 9.4.5. Certidão 
Especifica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.5.4. ... Certidão Negativa 
de Infração Trabalhista. (ausente); 9.7.1. Certidão Negativa de 
Falência e Concordata, expedidos pelo distribuidor da sede da 
Licitante em data não superior a 90 (noventa) dias da data da 
abertura do certame, se outro prazo não constar no documento, 
Certidão Negativa de Protestos da sede do licitante, emitidas 
em seu nome, datadas dos últimos 90 (noventa) dias ou que 
esteja dentro do prazo de validade expresso nas próprias. 
(ausente); 27/07/2020 15:53:12

21/07/2020 - 11:55:14 10,00 (proposta) 21.254.778/0001-05

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - 
Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do 
sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação 
exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado 
e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da 
sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente 
a etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da 
proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 
9.2. fornecedores cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado 
de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua declaração, 
em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, 
trabalhista à qualificação econômico-financeira e habilitação 
técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A 
proponente não atendeu os Item 9 do edital. 9.4.5. Certidão 
Especifica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.4.6. Certidão de Inteiro 
Teor, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.5.4. ... Certidão Negativa 
de Infração Trabalhista. (ausente); 9.7.1. ... Certidão Negativa 
de Protestos da sede do licitante, emitidas em seu nome, 
datadas dos últimos 90 (noventa) dias ou que esteja dentro do 
prazo de validade expresso nas próprias. (ausente); 9.7.2. 
Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de 
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em 
data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do 
certame, se outro prazo não constar no documento, através do 
site do (trf1). (ausente); 27/07/2020 11:09:36

22/07/2020 - 16:39:36 7,00 (proposta) 23.104.806/0001-25

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6.13 do edital 
"6.13. O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 
(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação atendendo 
Art. 48, `PAR` 3º, do Decreto nº 10.024, de 2019."

22/07/2020 - 22:45:31 9,51 (proposta) 08.241.684/0001-25 Válido
27/07/2020 - 14:12:10 7,00 08.241.684/0001-25 Válido

22/07/2020 - 16:40:16 15,00 (proposta) 23.104.806/0001-25

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6.13 do edital 
"6.13. O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 
(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação atendendo 
Art. 48, `PAR` 3º, do Decreto nº 10.024, de 2019."

22/07/2020 - 22:46:00 17,76 (proposta) 08.241.684/0001-25 Válido
27/07/2020 - 14:18:39 12,31 08.241.684/0001-25 Válido

22/07/2020 - 16:41:09 72,00 (proposta) 23.104.806/0001-25

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6.13 do edital 
"6.13. O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 
(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação atendendo 
Art. 48, `PAR` 3º, do Decreto nº 10.024, de 2019."

23/07/2020 - 08:55:11 10,23 (proposta) 08.241.684/0001-25
Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6.12 do edital 
Valor abaixo (-84,2081) e não condiz com realidade de mercado 
atual

22/07/2020 - 16:43:50 360,00 (proposta) 23.104.806/0001-25

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6.13 do edital 
"6.13. O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 
(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação atendendo 
Art. 48, `PAR` 3º, do Decreto nº 10.024, de 2019."
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Data Valor CNPJ Situação

0136 - Porta em angelim 2,10cm x 0,80m x 0,35m

Data Valor CNPJ Situação

0137 - Porta em angelim 2,00cm x 2,10m x 0,60m

Data Valor CNPJ Situação

0138 - Verniz 3,6L

Data Valor CNPJ Situação

0139 - Janela em angelim 1,20m x 1,20m x 3cm

Data Valor CNPJ Situação

0140 - Cola branca para madeira (1 litro)

Data Valor CNPJ Situação

0141 - "Conector para haste de aterramento 3/8"" "

Data Valor CNPJ Situação

22/07/2020 - 22:47:56 1,94 (proposta) 08.241.684/0001-25 Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6.12 do edital 
Valor abaixo (-99,3001) e não condiz com realidade de mercado 
atual

22/07/2020 - 16:44:34 350,00 (proposta) 23.104.806/0001-25

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6.13 do edital 
"6.13. O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 
(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação atendendo 
Art. 48, `PAR` 3º, do Decreto nº 10.024, de 2019."

22/07/2020 - 22:48:25 1,84 (proposta) 08.241.684/0001-25
Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6.12 do edital 
Valor abaixo (-99,2950) e não condiz com realidade de mercado 
atual

22/07/2020 - 16:45:42 340,00 (proposta) 23.104.806/0001-25

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6.13 do edital 
"6.13. O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 
(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação atendendo 
Art. 48, `PAR` 3º, do Decreto nº 10.024, de 2019."

22/07/2020 - 22:50:42 1,90 (proposta) 08.241.684/0001-25
Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6.12 do edital 
Valor abaixo (-99,2351) e não condiz com realidade de mercado 
atual

21/07/2020 - 11:55:14 84,75 (proposta) 21.254.778/0001-05

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - 
Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do 
sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação 
exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado 
e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da 
sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente 
a etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da 
proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 
9.2. fornecedores cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado 
de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua declaração, 
em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, 
trabalhista à qualificação econômico-financeira e habilitação 
técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A 
proponente não atendeu os Item 9 do edital. 9.4.5. Certidão 
Especifica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.4.6. Certidão de Inteiro 
Teor, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.5.4. ... Certidão Negativa 
de Infração Trabalhista. (ausente); 9.7.1. ... Certidão Negativa 
de Protestos da sede do licitante, emitidas em seu nome, 
datadas dos últimos 90 (noventa) dias ou que esteja dentro do 
prazo de validade expresso nas próprias. (ausente); 9.7.2. 
Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de 
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em 
data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do 
certame, se outro prazo não constar no documento, através do 
site do (trf1). (ausente); 27/07/2020 11:09:36

22/07/2020 - 16:47:04 85,00 (proposta) 23.104.806/0001-25

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6.13 do edital 
"6.13. O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 
(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação atendendo 
Art. 48, `PAR` 3º, do Decreto nº 10.024, de 2019."

22/07/2020 - 22:51:10 2,20 (proposta) 08.241.684/0001-25
Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6.12 do edital 
Valor abaixo (-95,7364) e não condiz com realidade de mercado 
atual

22/07/2020 - 16:47:55 180,00 (proposta) 23.104.806/0001-25

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6.13 do edital 
"6.13. O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 
(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação atendendo 
Art. 48, `PAR` 3º, do Decreto nº 10.024, de 2019."

22/07/2020 - 22:52:02 3,28 (proposta) 08.241.684/0001-25
Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6.12 do edital 
Valor abaixo (-99,2625) e não condiz com realidade de mercado 
atual

22/07/2020 - 16:49:16 30,00 (proposta) 23.104.806/0001-25

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6.13 do edital 
"6.13. O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 
(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação atendendo 
Art. 48, `PAR` 3º, do Decreto nº 10.024, de 2019."

22/07/2020 - 22:52:30 1,90 (proposta) 08.241.684/0001-25
Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6.12 do edital 
Valor abaixo (-89,9418) e não condiz com realidade de mercado 
atual

21/07/2020 - 11:55:19 3,60 (proposta) 21.254.778/0001-05 Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - 
Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do 
sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação 
exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado 
e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da 
sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente 
a etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da 
proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 
9.2. fornecedores cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado 
de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua declaração, 
em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, 
trabalhista à qualificação econômico-financeira e habilitação 
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Data Valor CNPJ Situação

0142 - Massa corrida, acrílica, com 18 litros

Data Valor CNPJ Situação

técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A 
proponente não atendeu os Item 9 do edital. 9.4.5. Certidão 
Especifica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.4.6. Certidão de Inteiro 
Teor, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.5.4. ... Certidão Negativa 
de Infração Trabalhista. (ausente); 9.7.1. ... Certidão Negativa 
de Protestos da sede do licitante, emitidas em seu nome, 
datadas dos últimos 90 (noventa) dias ou que esteja dentro do 
prazo de validade expresso nas próprias. (ausente); 9.7.2. 
Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de 
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em 
data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do 
certame, se outro prazo não constar no documento, através do 
site do (trf1). (ausente); 27/07/2020 11:09:36

22/07/2020 - 16:50:45 7,00 (proposta) 23.104.806/0001-25

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6.13 do edital 
"6.13. O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 
(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação atendendo 
Art. 48, `PAR` 3º, do Decreto nº 10.024, de 2019."

22/07/2020 - 22:53:11 2,80 (proposta) 08.241.684/0001-25
Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6.12 do edital 
Valor abaixo (-81,5182) e não condiz com realidade de mercado 
atual

21/07/2020 - 11:55:19 106,40 (proposta) 21.254.778/0001-05

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - 
Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do 
sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação 
exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado 
e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da 
sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente 
a etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da 
proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 
9.2. fornecedores cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado 
de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua declaração, 
em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, 
trabalhista à qualificação econômico-financeira e habilitação 
técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A 
proponente não atendeu os Item 9 do edital. 9.4.5. Certidão 
Especifica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.4.6. Certidão de Inteiro 
Teor, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.5.4. ... Certidão Negativa 
de Infração Trabalhista. (ausente); 9.7.1. ... Certidão Negativa 
de Protestos da sede do licitante, emitidas em seu nome, 
datadas dos últimos 90 (noventa) dias ou que esteja dentro do 
prazo de validade expresso nas próprias. (ausente); 9.7.2. 
Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de 
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em 
data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do 
certame, se outro prazo não constar no documento, através do 
site do (trf1). (ausente); 27/07/2020 11:09:36

22/07/2020 - 02:42:03 199,00 (proposta) 03.555.456/0001-06

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - 
Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do 
sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação 
exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado 
e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da 
sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente 
a etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da 
proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 
9.2. fornecedores cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado 
de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua declaração, 
em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, 
trabalhista à qualificação econômico-financeira e habilitação 
técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A 
proponente não atendeu os Item 9 do edital. 9.4.5. Certidão 
Especifica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.5.4. ... Certidão Negativa 
de Infração Trabalhista. (ausente); 9.7.1. Certidão Negativa de 
Falência e Concordata, expedidos pelo distribuidor da sede da 
Licitante em data não superior a 90 (noventa) dias da data da 
abertura do certame, se outro prazo não constar no documento, 
Certidão Negativa de Protestos da sede do licitante, emitidas 
em seu nome, datadas dos últimos 90 (noventa) dias ou que 
esteja dentro do prazo de validade expresso nas próprias. 
(ausente); 27/07/2020 15:53:12

22/07/2020 - 16:53:09 108,00 (proposta) 23.104.806/0001-25

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6.13 do edital 
"6.13. O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 
(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação atendendo 
Art. 48, `PAR` 3º, do Decreto nº 10.024, de 2019."

22/07/2020 - 22:53:41 1,65 (proposta) 08.241.684/0001-25
Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6.12 do edital 
Valor abaixo (-98,7847) e não condiz com realidade de mercado 
atual

23/07/2020 - 17:25:43 100,00 03.555.456/0001-06 Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - 
Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do 
sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação 
exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado 
e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da 
sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente 
a etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da 
proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 
9.2. fornecedores cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado 
de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua declaração, 
em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, 
trabalhista à qualificação econômico-financeira e habilitação 
técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A 
proponente não atendeu os Item 9 do edital. 9.4.5. Certidão 
Especifica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.5.4. ... Certidão Negativa 
de Infração Trabalhista. (ausente); 9.7.1. Certidão Negativa de 
Falência e Concordata, expedidos pelo distribuidor da sede da 
Licitante em data não superior a 90 (noventa) dias da data da 
abertura do certame, se outro prazo não constar no documento, 
Certidão Negativa de Protestos da sede do licitante, emitidas 
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Data Valor CNPJ Situação
em seu nome, datadas dos últimos 90 (noventa) dias ou que 
esteja dentro do prazo de validade expresso nas próprias. 
(ausente); 27/07/2020 15:53:12

23/07/2020 - 17:26:24 99,91 21.254.778/0001-05

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - 
Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do 
sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação 
exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado 
e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da 
sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente 
a etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da 
proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 
9.2. fornecedores cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado 
de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua declaração, 
em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, 
trabalhista à qualificação econômico-financeira e habilitação 
técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A 
proponente não atendeu os Item 9 do edital. 9.4.5. Certidão 
Especifica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.4.6. Certidão de Inteiro 
Teor, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.5.4. ... Certidão Negativa 
de Infração Trabalhista. (ausente); 9.7.1. ... Certidão Negativa 
de Protestos da sede do licitante, emitidas em seu nome, 
datadas dos últimos 90 (noventa) dias ou que esteja dentro do 
prazo de validade expresso nas próprias. (ausente); 9.7.2. 
Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de 
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em 
data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do 
certame, se outro prazo não constar no documento, através do 
site do (trf1). (ausente); 27/07/2020 11:09:36

23/07/2020 - 17:26:35 99,00 03.555.456/0001-06

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - 
Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do 
sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação 
exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado 
e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da 
sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente 
a etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da 
proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 
9.2. fornecedores cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado 
de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua declaração, 
em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, 
trabalhista à qualificação econômico-financeira e habilitação 
técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A 
proponente não atendeu os Item 9 do edital. 9.4.5. Certidão 
Especifica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.5.4. ... Certidão Negativa 
de Infração Trabalhista. (ausente); 9.7.1. Certidão Negativa de 
Falência e Concordata, expedidos pelo distribuidor da sede da 
Licitante em data não superior a 90 (noventa) dias da data da 
abertura do certame, se outro prazo não constar no documento, 
Certidão Negativa de Protestos da sede do licitante, emitidas 
em seu nome, datadas dos últimos 90 (noventa) dias ou que 
esteja dentro do prazo de validade expresso nas próprias. 
(ausente); 27/07/2020 15:53:12

23/07/2020 - 17:26:39 98,96 21.254.778/0001-05

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - 
Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do 
sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação 
exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado 
e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da 
sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente 
a etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da 
proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 
9.2. fornecedores cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado 
de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua declaração, 
em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, 
trabalhista à qualificação econômico-financeira e habilitação 
técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A 
proponente não atendeu os Item 9 do edital. 9.4.5. Certidão 
Especifica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.4.6. Certidão de Inteiro 
Teor, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.5.4. ... Certidão Negativa 
de Infração Trabalhista. (ausente); 9.7.1. ... Certidão Negativa 
de Protestos da sede do licitante, emitidas em seu nome, 
datadas dos últimos 90 (noventa) dias ou que esteja dentro do 
prazo de validade expresso nas próprias. (ausente); 9.7.2. 
Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de 
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em 
data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do 
certame, se outro prazo não constar no documento, através do 
site do (trf1). (ausente); 27/07/2020 11:09:36

23/07/2020 - 17:26:45 90,00 03.555.456/0001-06

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - 
Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do 
sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação 
exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado 
e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da 
sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente 
a etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da 
proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 
9.2. fornecedores cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado 
de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua declaração, 
em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, 
trabalhista à qualificação econômico-financeira e habilitação 
técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A 
proponente não atendeu os Item 9 do edital. 9.4.5. Certidão 
Especifica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.5.4. ... Certidão Negativa 
de Infração Trabalhista. (ausente); 9.7.1. Certidão Negativa de 
Falência e Concordata, expedidos pelo distribuidor da sede da 
Licitante em data não superior a 90 (noventa) dias da data da 
abertura do certame, se outro prazo não constar no documento, 
Certidão Negativa de Protestos da sede do licitante, emitidas 
em seu nome, datadas dos últimos 90 (noventa) dias ou que 
esteja dentro do prazo de validade expresso nas próprias. 
(ausente); 27/07/2020 15:53:12

23/07/2020 - 17:26:55 90,44 21.254.778/0001-05
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Data Valor CNPJ Situação

0143 - Massa corrida, PVA, com 18 litros

Data Valor CNPJ Situação

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - 
Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do 
sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação 
exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado 
e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da 
sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente 
a etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da 
proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 
9.2. fornecedores cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado 
de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua declaração, 
em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, 
trabalhista à qualificação econômico-financeira e habilitação 
técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A 
proponente não atendeu os Item 9 do edital. 9.4.5. Certidão 
Especifica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.4.6. Certidão de Inteiro 
Teor, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.5.4. ... Certidão Negativa 
de Infração Trabalhista. (ausente); 9.7.1. ... Certidão Negativa 
de Protestos da sede do licitante, emitidas em seu nome, 
datadas dos últimos 90 (noventa) dias ou que esteja dentro do 
prazo de validade expresso nas próprias. (ausente); 9.7.2. 
Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de 
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em 
data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do 
certame, se outro prazo não constar no documento, através do 
site do (trf1). (ausente); 27/07/2020 11:09:36

23/07/2020 - 17:30:30 89,99 (lance oculto) 03.555.456/0001-06

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - 
Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do 
sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação 
exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado 
e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da 
sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente 
a etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da 
proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 
9.2. fornecedores cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado 
de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua declaração, 
em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, 
trabalhista à qualificação econômico-financeira e habilitação 
técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A 
proponente não atendeu os Item 9 do edital. 9.4.5. Certidão 
Especifica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.5.4. ... Certidão Negativa 
de Infração Trabalhista. (ausente); 9.7.1. Certidão Negativa de 
Falência e Concordata, expedidos pelo distribuidor da sede da 
Licitante em data não superior a 90 (noventa) dias da data da 
abertura do certame, se outro prazo não constar no documento, 
Certidão Negativa de Protestos da sede do licitante, emitidas 
em seu nome, datadas dos últimos 90 (noventa) dias ou que 
esteja dentro do prazo de validade expresso nas próprias. 
(ausente); 27/07/2020 15:53:12

21/07/2020 - 11:55:18 56,60 (proposta) 21.254.778/0001-05

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - 
Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do 
sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação 
exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado 
e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da 
sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente 
a etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da 
proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 
9.2. fornecedores cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado 
de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua declaração, 
em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, 
trabalhista à qualificação econômico-financeira e habilitação 
técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A 
proponente não atendeu os Item 9 do edital. 9.4.5. Certidão 
Especifica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.4.6. Certidão de Inteiro 
Teor, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.5.4. ... Certidão Negativa 
de Infração Trabalhista. (ausente); 9.7.1. ... Certidão Negativa 
de Protestos da sede do licitante, emitidas em seu nome, 
datadas dos últimos 90 (noventa) dias ou que esteja dentro do 
prazo de validade expresso nas próprias. (ausente); 9.7.2. 
Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de 
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em 
data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do 
certame, se outro prazo não constar no documento, através do 
site do (trf1). (ausente); 27/07/2020 11:09:36

22/07/2020 - 02:43:43 99,00 (proposta) 03.555.456/0001-06 Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - 
Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do 
sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação 
exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado 
e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da 
sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente 
a etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da 
proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 
9.2. fornecedores cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado 
de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua declaração, 
em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, 
trabalhista à qualificação econômico-financeira e habilitação 
técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A 
proponente não atendeu os Item 9 do edital. 9.4.5. Certidão 
Especifica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.5.4. ... Certidão Negativa 
de Infração Trabalhista. (ausente); 9.7.1. Certidão Negativa de 
Falência e Concordata, expedidos pelo distribuidor da sede da 
Licitante em data não superior a 90 (noventa) dias da data da 
abertura do certame, se outro prazo não constar no documento, 
Certidão Negativa de Protestos da sede do licitante, emitidas 
em seu nome, datadas dos últimos 90 (noventa) dias ou que 
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Data Valor CNPJ Situação
esteja dentro do prazo de validade expresso nas próprias. 
(ausente); 27/07/2020 15:53:12

22/07/2020 - 16:52:31 105,00 (proposta) 23.104.806/0001-25

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6.13 do edital 
"6.13. O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 
(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação atendendo 
Art. 48, `PAR` 3º, do Decreto nº 10.024, de 2019."

22/07/2020 - 22:55:46 1,90 (proposta) 08.241.684/0001-25
Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6.12 do edital 
Valor abaixo (-97,8964) e não condiz com realidade de mercado 
atual

23/07/2020 - 17:25:49 55,00 03.555.456/0001-06

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - 
Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do 
sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação 
exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado 
e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da 
sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente 
a etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da 
proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 
9.2. fornecedores cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado 
de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua declaração, 
em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, 
trabalhista à qualificação econômico-financeira e habilitação 
técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A 
proponente não atendeu os Item 9 do edital. 9.4.5. Certidão 
Especifica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.5.4. ... Certidão Negativa 
de Infração Trabalhista. (ausente); 9.7.1. Certidão Negativa de 
Falência e Concordata, expedidos pelo distribuidor da sede da 
Licitante em data não superior a 90 (noventa) dias da data da 
abertura do certame, se outro prazo não constar no documento, 
Certidão Negativa de Protestos da sede do licitante, emitidas 
em seu nome, datadas dos últimos 90 (noventa) dias ou que 
esteja dentro do prazo de validade expresso nas próprias. 
(ausente); 27/07/2020 15:53:12

23/07/2020 - 17:26:24 54,95 21.254.778/0001-05

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - 
Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do 
sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação 
exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado 
e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da 
sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente 
a etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da 
proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 
9.2. fornecedores cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado 
de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua declaração, 
em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, 
trabalhista à qualificação econômico-financeira e habilitação 
técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A 
proponente não atendeu os Item 9 do edital. 9.4.5. Certidão 
Especifica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.4.6. Certidão de Inteiro 
Teor, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.5.4. ... Certidão Negativa 
de Infração Trabalhista. (ausente); 9.7.1. ... Certidão Negativa 
de Protestos da sede do licitante, emitidas em seu nome, 
datadas dos últimos 90 (noventa) dias ou que esteja dentro do 
prazo de validade expresso nas próprias. (ausente); 9.7.2. 
Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de 
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em 
data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do 
certame, se outro prazo não constar no documento, através do 
site do (trf1). (ausente); 27/07/2020 11:09:36

23/07/2020 - 17:26:40 54,00 03.555.456/0001-06

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - 
Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do 
sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação 
exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado 
e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da 
sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente 
a etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da 
proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 
9.2. fornecedores cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado 
de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua declaração, 
em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, 
trabalhista à qualificação econômico-financeira e habilitação 
técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A 
proponente não atendeu os Item 9 do edital. 9.4.5. Certidão 
Especifica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.5.4. ... Certidão Negativa 
de Infração Trabalhista. (ausente); 9.7.1. Certidão Negativa de 
Falência e Concordata, expedidos pelo distribuidor da sede da 
Licitante em data não superior a 90 (noventa) dias da data da 
abertura do certame, se outro prazo não constar no documento, 
Certidão Negativa de Protestos da sede do licitante, emitidas 
em seu nome, datadas dos últimos 90 (noventa) dias ou que 
esteja dentro do prazo de validade expresso nas próprias. 
(ausente); 27/07/2020 15:53:12

23/07/2020 - 17:26:46 53,93 21.254.778/0001-05 Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - 
Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do 
sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação 
exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado 
e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da 
sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente 
a etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da 
proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 
9.2. fornecedores cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado 
de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua declaração, 
em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, 
trabalhista à qualificação econômico-financeira e habilitação 
técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A 
proponente não atendeu os Item 9 do edital. 9.4.5. Certidão 
Especifica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.4.6. Certidão de Inteiro 
Teor, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.5.4. ... Certidão Negativa 
de Infração Trabalhista. (ausente); 9.7.1. ... Certidão Negativa 
de Protestos da sede do licitante, emitidas em seu nome, 
datadas dos últimos 90 (noventa) dias ou que esteja dentro do 
prazo de validade expresso nas próprias. (ausente); 9.7.2. 
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Data Valor CNPJ Situação

0144 - Impermeabilizante 1 quilo

Data Valor CNPJ Situação

0145 - VASO SANITÁRIO EM LOUÇA BRANCO P/ PORTADOR DE NECES. ESPECIAIS

Data Valor CNPJ Situação

Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de 
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em 
data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do 
certame, se outro prazo não constar no documento, através do 
site do (trf1). (ausente); 27/07/2020 11:09:36

23/07/2020 - 17:27:23 53,00 03.555.456/0001-06

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - 
Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do 
sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação 
exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado 
e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da 
sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente 
a etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da 
proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 
9.2. fornecedores cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado 
de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua declaração, 
em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, 
trabalhista à qualificação econômico-financeira e habilitação 
técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A 
proponente não atendeu os Item 9 do edital. 9.4.5. Certidão 
Especifica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.5.4. ... Certidão Negativa 
de Infração Trabalhista. (ausente); 9.7.1. Certidão Negativa de 
Falência e Concordata, expedidos pelo distribuidor da sede da 
Licitante em data não superior a 90 (noventa) dias da data da 
abertura do certame, se outro prazo não constar no documento, 
Certidão Negativa de Protestos da sede do licitante, emitidas 
em seu nome, datadas dos últimos 90 (noventa) dias ou que 
esteja dentro do prazo de validade expresso nas próprias. 
(ausente); 27/07/2020 15:53:12

23/07/2020 - 17:27:29 52,91 21.254.778/0001-05

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - 
Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do 
sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação 
exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado 
e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da 
sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente 
a etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da 
proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 
9.2. fornecedores cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado 
de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua declaração, 
em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, 
trabalhista à qualificação econômico-financeira e habilitação 
técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A 
proponente não atendeu os Item 9 do edital. 9.4.5. Certidão 
Especifica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.4.6. Certidão de Inteiro 
Teor, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.5.4. ... Certidão Negativa 
de Infração Trabalhista. (ausente); 9.7.1. ... Certidão Negativa 
de Protestos da sede do licitante, emitidas em seu nome, 
datadas dos últimos 90 (noventa) dias ou que esteja dentro do 
prazo de validade expresso nas próprias. (ausente); 9.7.2. 
Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de 
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em 
data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do 
certame, se outro prazo não constar no documento, através do 
site do (trf1). (ausente); 27/07/2020 11:09:36

23/07/2020 - 17:33:09 52,00 (lance oculto) 03.555.456/0001-06

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - 
Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do 
sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação 
exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado 
e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da 
sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente 
a etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da 
proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 
9.2. fornecedores cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado 
de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua declaração, 
em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, 
trabalhista à qualificação econômico-financeira e habilitação 
técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A 
proponente não atendeu os Item 9 do edital. 9.4.5. Certidão 
Especifica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.5.4. ... Certidão Negativa 
de Infração Trabalhista. (ausente); 9.7.1. Certidão Negativa de 
Falência e Concordata, expedidos pelo distribuidor da sede da 
Licitante em data não superior a 90 (noventa) dias da data da 
abertura do certame, se outro prazo não constar no documento, 
Certidão Negativa de Protestos da sede do licitante, emitidas 
em seu nome, datadas dos últimos 90 (noventa) dias ou que 
esteja dentro do prazo de validade expresso nas próprias. 
(ausente); 27/07/2020 15:53:12

22/07/2020 - 16:54:38 24,00 (proposta) 23.104.806/0001-25

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6.13 do edital 
"6.13. O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 
(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação atendendo 
Art. 48, `PAR` 3º, do Decreto nº 10.024, de 2019."

22/07/2020 - 22:58:47 1,72 (proposta) 08.241.684/0001-25
Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6.12 do edital 
Valor abaixo (-95,8881) e não condiz com realidade de mercado 
atual

22/07/2020 - 16:55:54 595,00 (proposta) 23.104.806/0001-25

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6.13 do edital 
"6.13. O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 
(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação atendendo 
Art. 48, `PAR` 3º, do Decreto nº 10.024, de 2019."

22/07/2020 - 22:59:42 1,96 (proposta) 08.241.684/0001-25
Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6.12 do edital 
Valor abaixo (-99,6637) e não condiz com realidade de mercado 
atual
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0146 - Vaso sanitário em louça com caixa acoplada

Data Valor CNPJ Situação

0147 - Piso em cerâmica antiderrapante PEI 5 30 x 30cm tipo A

Data Valor CNPJ Situação

0148 - Piso em cerâmica PEI 4 liso 50 x 50cm tipo A

Data Valor CNPJ Situação

0149 - Piso em cerâmica PEI 5 antiderrapante 41 x 41cm tipo A

Data Valor CNPJ Situação

0150 - Piso em cerâmica PEI 5 liso 45 x 45cm tipo A

Data Valor CNPJ Situação

0151 - Pó xadrez 500g

Data Valor CNPJ Situação

0152 - Tinta acrílica 18 litros cores diversas

Data Valor CNPJ Situação

21/07/2020 - 11:55:18 294,00 (proposta) 21.254.778/0001-05

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - 
Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do 
sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação 
exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado 
e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da 
sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente 
a etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da 
proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 
9.2. fornecedores cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado 
de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua declaração, 
em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, 
trabalhista à qualificação econômico-financeira e habilitação 
técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A 
proponente não atendeu os Item 9 do edital. 9.4.5. Certidão 
Especifica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.4.6. Certidão de Inteiro 
Teor, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.5.4. ... Certidão Negativa 
de Infração Trabalhista. (ausente); 9.7.1. ... Certidão Negativa 
de Protestos da sede do licitante, emitidas em seu nome, 
datadas dos últimos 90 (noventa) dias ou que esteja dentro do 
prazo de validade expresso nas próprias. (ausente); 9.7.2. 
Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de 
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em 
data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do 
certame, se outro prazo não constar no documento, através do 
site do (trf1). (ausente); 27/07/2020 11:09:36

22/07/2020 - 16:57:14 450,00 (proposta) 23.104.806/0001-25

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6.13 do edital 
"6.13. O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 
(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação atendendo 
Art. 48, `PAR` 3º, do Decreto nº 10.024, de 2019."

22/07/2020 - 23:01:00 3,10 (proposta) 08.241.684/0001-25
Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6.12 do edital 
Valor abaixo (-99,0893) e não condiz com realidade de mercado 
atual

22/07/2020 - 16:58:23 30,00 (proposta) 23.104.806/0001-25

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6.13 do edital 
"6.13. O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 
(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação atendendo 
Art. 48, `PAR` 3º, do Decreto nº 10.024, de 2019."

23/07/2020 - 08:56:21 44,33 (proposta) 08.241.684/0001-25 Válido
27/07/2020 - 14:24:01 24,23 08.241.684/0001-25 Válido

22/07/2020 - 16:58:58 28,00 (proposta) 23.104.806/0001-25

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6.13 do edital 
"6.13. O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 
(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação atendendo 
Art. 48, `PAR` 3º, do Decreto nº 10.024, de 2019."

23/07/2020 - 08:56:32 126,86 (proposta) 08.241.684/0001-25 Válido
27/07/2020 - 14:24:15 29,50 08.241.684/0001-25 Válido

22/07/2020 - 16:59:47 28,00 (proposta) 23.104.806/0001-25

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6.13 do edital 
"6.13. O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 
(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação atendendo 
Art. 48, `PAR` 3º, do Decreto nº 10.024, de 2019."

23/07/2020 - 08:56:37 7,01 (proposta) 08.241.684/0001-25
Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6.12 do edital 
Valor abaixo (-79,5448) e não condiz com realidade de mercado 
atual

22/07/2020 - 17:00:39 28,00 (proposta) 23.104.806/0001-25

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6.13 do edital 
"6.13. O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 
(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação atendendo 
Art. 48, `PAR` 3º, do Decreto nº 10.024, de 2019."

23/07/2020 - 08:56:43 12,32 (proposta) 08.241.684/0001-25 Válido

22/07/2020 - 17:01:34 13,00 (proposta) 23.104.806/0001-25

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6.13 do edital 
"6.13. O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 
(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação atendendo 
Art. 48, `PAR` 3º, do Decreto nº 10.024, de 2019."

22/07/2020 - 23:11:04 277,20 (proposta) 08.241.684/0001-25 Válido
23/07/2020 - 17:20:55 40,00 08.241.684/0001-25 Válido
27/07/2020 - 14:25:58 19,58 08.241.684/0001-25 Válido

21/07/2020 - 11:55:18 118,00 (proposta) 21.254.778/0001-05 Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - 
Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do 
sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação 
exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado 
e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da 
sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente 
a etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da 
proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 
9.2. fornecedores cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado 
de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua declaração, 
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Data Valor CNPJ Situação
em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, 
trabalhista à qualificação econômico-financeira e habilitação 
técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A 
proponente não atendeu os Item 9 do edital. 9.4.5. Certidão 
Especifica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.4.6. Certidão de Inteiro 
Teor, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.5.4. ... Certidão Negativa 
de Infração Trabalhista. (ausente); 9.7.1. ... Certidão Negativa 
de Protestos da sede do licitante, emitidas em seu nome, 
datadas dos últimos 90 (noventa) dias ou que esteja dentro do 
prazo de validade expresso nas próprias. (ausente); 9.7.2. 
Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de 
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em 
data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do 
certame, se outro prazo não constar no documento, através do 
site do (trf1). (ausente); 27/07/2020 11:09:36

22/07/2020 - 02:48:26 299,00 (proposta) 03.555.456/0001-06

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - 
Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do 
sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação 
exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado 
e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da 
sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente 
a etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da 
proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 
9.2. fornecedores cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado 
de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua declaração, 
em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, 
trabalhista à qualificação econômico-financeira e habilitação 
técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A 
proponente não atendeu os Item 9 do edital. 9.4.5. Certidão 
Especifica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.5.4. ... Certidão Negativa 
de Infração Trabalhista. (ausente); 9.7.1. Certidão Negativa de 
Falência e Concordata, expedidos pelo distribuidor da sede da 
Licitante em data não superior a 90 (noventa) dias da data da 
abertura do certame, se outro prazo não constar no documento, 
Certidão Negativa de Protestos da sede do licitante, emitidas 
em seu nome, datadas dos últimos 90 (noventa) dias ou que 
esteja dentro do prazo de validade expresso nas próprias. 
(ausente); 27/07/2020 15:53:12

22/07/2020 - 14:22:20 1.000,00 (proposta) 13.545.473/0001-16

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - 
Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do 
sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação 
exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado 
e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da 
sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente 
a etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da 
proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 
9.2. fornecedores cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado 
de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua declaração, 
em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, 
trabalhista à qualificação econômico-financeira e habilitação 
técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A 
proponente não atendeu o Item 8.21 do edital. 8.21. Todos os 
licitantes que tiverem suas ofertas regularmente aceitas 
deverão encaminhar proposta inicial e realinhada no prazo 
máximo de 60 (sessenta) minutos via sistema; A proponente não 
atendeu os Item 9 do edital. 9.4.5. Certidão Especifica, emitida 
pela Junta Comercial da sede da licitante, devidamente 
atualizada. (ausente); 9.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida 
pela Junta Comercial da sede da licitante, devidamente 
atualizada. (ausente); 9.5.4. ... em conjunto acompanhado da 
CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista. (ausente); 
9.7.1. Certidão Negativa de Falência e Concordata, expedidos 
pelo distribuidor da sede da Licitante em data não superior a 90 
(noventa) dias da data da abertura do certame, se outro prazo 
não constar no documento, Certidão Negativa de Protestos da 
sede do licitante, emitidas em seu nome, datadas dos últimos 90 
(noventa) dias ou que esteja dentro do prazo de validade 
expresso nas próprias. (ausente); 9.7.2. Certidão de Distribuição 
de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da unidade 
jurisdicional da sede da Licitante..." 27/07/2020 17:48:56

22/07/2020 - 17:02:32 195,00 (proposta) 23.104.806/0001-25

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6.13 do edital 
"6.13. O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 
(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação atendendo 
Art. 48, `PAR` 3º, do Decreto nº 10.024, de 2019."

22/07/2020 - 23:06:59 261,00 (proposta) 08.241.684/0001-25 Válido
23/07/2020 - 17:16:49 117,98 08.241.684/0001-25 Válido

23/07/2020 - 17:23:44 117,00 03.555.456/0001-06

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - 
Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do 
sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação 
exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado 
e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da 
sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente 
a etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da 
proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 
9.2. fornecedores cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado 
de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua declaração, 
em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, 
trabalhista à qualificação econômico-financeira e habilitação 
técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A 
proponente não atendeu os Item 9 do edital. 9.4.5. Certidão 
Especifica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.5.4. ... Certidão Negativa 
de Infração Trabalhista. (ausente); 9.7.1. Certidão Negativa de 
Falência e Concordata, expedidos pelo distribuidor da sede da 
Licitante em data não superior a 90 (noventa) dias da data da 
abertura do certame, se outro prazo não constar no documento, 
Certidão Negativa de Protestos da sede do licitante, emitidas 
em seu nome, datadas dos últimos 90 (noventa) dias ou que 
esteja dentro do prazo de validade expresso nas próprias. 
(ausente); 27/07/2020 15:53:12

23/07/2020 - 17:24:35 116,98 08.241.684/0001-25 Válido
23/07/2020 - 17:24:46 110,00 03.555.456/0001-06 Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - 

Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do 
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Data Valor CNPJ Situação
sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação 
exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado 
e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da 
sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente 
a etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da 
proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 
9.2. fornecedores cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado 
de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua declaração, 
em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, 
trabalhista à qualificação econômico-financeira e habilitação 
técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A 
proponente não atendeu os Item 9 do edital. 9.4.5. Certidão 
Especifica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.5.4. ... Certidão Negativa 
de Infração Trabalhista. (ausente); 9.7.1. Certidão Negativa de 
Falência e Concordata, expedidos pelo distribuidor da sede da 
Licitante em data não superior a 90 (noventa) dias da data da 
abertura do certame, se outro prazo não constar no documento, 
Certidão Negativa de Protestos da sede do licitante, emitidas 
em seu nome, datadas dos últimos 90 (noventa) dias ou que 
esteja dentro do prazo de validade expresso nas próprias. 
(ausente); 27/07/2020 15:53:12

23/07/2020 - 17:25:22 194,06 13.545.473/0001-16

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - 
Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do 
sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação 
exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado 
e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da 
sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente 
a etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da 
proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 
9.2. fornecedores cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado 
de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua declaração, 
em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, 
trabalhista à qualificação econômico-financeira e habilitação 
técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A 
proponente não atendeu o Item 8.21 do edital. 8.21. Todos os 
licitantes que tiverem suas ofertas regularmente aceitas 
deverão encaminhar proposta inicial e realinhada no prazo 
máximo de 60 (sessenta) minutos via sistema; A proponente não 
atendeu os Item 9 do edital. 9.4.5. Certidão Especifica, emitida 
pela Junta Comercial da sede da licitante, devidamente 
atualizada. (ausente); 9.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida 
pela Junta Comercial da sede da licitante, devidamente 
atualizada. (ausente); 9.5.4. ... em conjunto acompanhado da 
CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista. (ausente); 
9.7.1. Certidão Negativa de Falência e Concordata, expedidos 
pelo distribuidor da sede da Licitante em data não superior a 90 
(noventa) dias da data da abertura do certame, se outro prazo 
não constar no documento, Certidão Negativa de Protestos da 
sede do licitante, emitidas em seu nome, datadas dos últimos 90 
(noventa) dias ou que esteja dentro do prazo de validade 
expresso nas próprias. (ausente); 9.7.2. Certidão de Distribuição 
de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da unidade 
jurisdicional da sede da Licitante..." 27/07/2020 17:48:56

23/07/2020 - 17:26:24 109,96 21.254.778/0001-05

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - 
Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do 
sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação 
exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado 
e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da 
sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente 
a etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da 
proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 
9.2. fornecedores cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado 
de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua declaração, 
em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, 
trabalhista à qualificação econômico-financeira e habilitação 
técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A 
proponente não atendeu os Item 9 do edital. 9.4.5. Certidão 
Especifica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.4.6. Certidão de Inteiro 
Teor, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.5.4. ... Certidão Negativa 
de Infração Trabalhista. (ausente); 9.7.1. ... Certidão Negativa 
de Protestos da sede do licitante, emitidas em seu nome, 
datadas dos últimos 90 (noventa) dias ou que esteja dentro do 
prazo de validade expresso nas próprias. (ausente); 9.7.2. 
Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de 
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em 
data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do 
certame, se outro prazo não constar no documento, através do 
site do (trf1). (ausente); 27/07/2020 11:09:36

23/07/2020 - 17:27:01 100,00 03.555.456/0001-06

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - 
Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do 
sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação 
exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado 
e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da 
sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente 
a etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da 
proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 
9.2. fornecedores cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado 
de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua declaração, 
em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, 
trabalhista à qualificação econômico-financeira e habilitação 
técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A 
proponente não atendeu os Item 9 do edital. 9.4.5. Certidão 
Especifica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.5.4. ... Certidão Negativa 
de Infração Trabalhista. (ausente); 9.7.1. Certidão Negativa de 
Falência e Concordata, expedidos pelo distribuidor da sede da 
Licitante em data não superior a 90 (noventa) dias da data da 
abertura do certame, se outro prazo não constar no documento, 
Certidão Negativa de Protestos da sede do licitante, emitidas 
em seu nome, datadas dos últimos 90 (noventa) dias ou que 
esteja dentro do prazo de validade expresso nas próprias. 
(ausente); 27/07/2020 15:53:12

23/07/2020 - 17:27:08 100,30 21.254.778/0001-05

Page 146 of 232Portal de Compras Públicas | Ata Final

30/07/2020file:///C:/Users/FABIO/Downloads/AtaTotal_120274.html



Data Valor CNPJ Situação

0153 - Tinta acrílica galão 3,6 litros cores diversas

Data Valor CNPJ Situação

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - 
Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do 
sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação 
exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado 
e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da 
sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente 
a etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da 
proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 
9.2. fornecedores cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado 
de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua declaração, 
em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, 
trabalhista à qualificação econômico-financeira e habilitação 
técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A 
proponente não atendeu os Item 9 do edital. 9.4.5. Certidão 
Especifica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.4.6. Certidão de Inteiro 
Teor, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.5.4. ... Certidão Negativa 
de Infração Trabalhista. (ausente); 9.7.1. ... Certidão Negativa 
de Protestos da sede do licitante, emitidas em seu nome, 
datadas dos últimos 90 (noventa) dias ou que esteja dentro do 
prazo de validade expresso nas próprias. (ausente); 9.7.2. 
Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de 
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em 
data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do 
certame, se outro prazo não constar no documento, através do 
site do (trf1). (ausente); 27/07/2020 11:09:36

23/07/2020 - 17:31:21 99,99 (lance oculto) 03.555.456/0001-06

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - 
Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do 
sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação 
exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado 
e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da 
sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente 
a etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da 
proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 
9.2. fornecedores cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado 
de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua declaração, 
em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, 
trabalhista à qualificação econômico-financeira e habilitação 
técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A 
proponente não atendeu os Item 9 do edital. 9.4.5. Certidão 
Especifica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.5.4. ... Certidão Negativa 
de Infração Trabalhista. (ausente); 9.7.1. Certidão Negativa de 
Falência e Concordata, expedidos pelo distribuidor da sede da 
Licitante em data não superior a 90 (noventa) dias da data da 
abertura do certame, se outro prazo não constar no documento, 
Certidão Negativa de Protestos da sede do licitante, emitidas 
em seu nome, datadas dos últimos 90 (noventa) dias ou que 
esteja dentro do prazo de validade expresso nas próprias. 
(ausente); 27/07/2020 15:53:12

23/07/2020 - 17:35:49 95,00 (lance oculto) 21.254.778/0001-05

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - 
Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do 
sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação 
exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado 
e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da 
sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente 
a etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da 
proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 
9.2. fornecedores cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado 
de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua declaração, 
em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, 
trabalhista à qualificação econômico-financeira e habilitação 
técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A 
proponente não atendeu os Item 9 do edital. 9.4.5. Certidão 
Especifica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.4.6. Certidão de Inteiro 
Teor, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.5.4. ... Certidão Negativa 
de Infração Trabalhista. (ausente); 9.7.1. ... Certidão Negativa 
de Protestos da sede do licitante, emitidas em seu nome, 
datadas dos últimos 90 (noventa) dias ou que esteja dentro do 
prazo de validade expresso nas próprias. (ausente); 9.7.2. 
Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de 
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em 
data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do 
certame, se outro prazo não constar no documento, através do 
site do (trf1). (ausente); 27/07/2020 11:09:36

21/07/2020 - 11:55:17 27,70 (proposta) 21.254.778/0001-05 Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - 
Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do 
sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação 
exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado 
e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da 
sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente 
a etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da 
proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 
9.2. fornecedores cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado 
de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua declaração, 
em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, 
trabalhista à qualificação econômico-financeira e habilitação 
técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A 
proponente não atendeu os Item 9 do edital. 9.4.5. Certidão 
Especifica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.4.6. Certidão de Inteiro 
Teor, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.5.4. ... Certidão Negativa 
de Infração Trabalhista. (ausente); 9.7.1. ... Certidão Negativa 
de Protestos da sede do licitante, emitidas em seu nome, 
datadas dos últimos 90 (noventa) dias ou que esteja dentro do 
prazo de validade expresso nas próprias. (ausente); 9.7.2. 
Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de 
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competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em 
data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do 
certame, se outro prazo não constar no documento, através do 
site do (trf1). (ausente); 27/07/2020 11:09:36

22/07/2020 - 02:50:59 59,90 (proposta) 03.555.456/0001-06

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - 
Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do 
sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação 
exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado 
e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da 
sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente 
a etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da 
proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 
9.2. fornecedores cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado 
de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua declaração, 
em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, 
trabalhista à qualificação econômico-financeira e habilitação 
técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A 
proponente não atendeu os Item 9 do edital. 9.4.5. Certidão 
Especifica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.5.4. ... Certidão Negativa 
de Infração Trabalhista. (ausente); 9.7.1. Certidão Negativa de 
Falência e Concordata, expedidos pelo distribuidor da sede da 
Licitante em data não superior a 90 (noventa) dias da data da 
abertura do certame, se outro prazo não constar no documento, 
Certidão Negativa de Protestos da sede do licitante, emitidas 
em seu nome, datadas dos últimos 90 (noventa) dias ou que 
esteja dentro do prazo de validade expresso nas próprias. 
(ausente); 27/07/2020 15:53:12

22/07/2020 - 14:22:32 1.000,00 (proposta) 13.545.473/0001-16

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - 
Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do 
sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação 
exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado 
e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da 
sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente 
a etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da 
proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 
9.2. fornecedores cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado 
de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua declaração, 
em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, 
trabalhista à qualificação econômico-financeira e habilitação 
técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A 
proponente não atendeu o Item 8.21 do edital. 8.21. Todos os 
licitantes que tiverem suas ofertas regularmente aceitas 
deverão encaminhar proposta inicial e realinhada no prazo 
máximo de 60 (sessenta) minutos via sistema; A proponente não 
atendeu os Item 9 do edital. 9.4.5. Certidão Especifica, emitida 
pela Junta Comercial da sede da licitante, devidamente 
atualizada. (ausente); 9.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida 
pela Junta Comercial da sede da licitante, devidamente 
atualizada. (ausente); 9.5.4. ... em conjunto acompanhado da 
CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista. (ausente); 
9.7.1. Certidão Negativa de Falência e Concordata, expedidos 
pelo distribuidor da sede da Licitante em data não superior a 90 
(noventa) dias da data da abertura do certame, se outro prazo 
não constar no documento, Certidão Negativa de Protestos da 
sede do licitante, emitidas em seu nome, datadas dos últimos 90 
(noventa) dias ou que esteja dentro do prazo de validade 
expresso nas próprias. (ausente); 9.7.2. Certidão de Distribuição 
de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da unidade 
jurisdicional da sede da Licitante..." 27/07/2020 17:48:56

22/07/2020 - 17:03:24 61,00 (proposta) 23.104.806/0001-25

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6.13 do edital 
"6.13. O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 
(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação atendendo 
Art. 48, `PAR` 3º, do Decreto nº 10.024, de 2019."

22/07/2020 - 23:07:28 248,40 (proposta) 08.241.684/0001-25 Válido

23/07/2020 - 17:23:52 27,00 03.555.456/0001-06

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - 
Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do 
sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação 
exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado 
e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da 
sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente 
a etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da 
proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 
9.2. fornecedores cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado 
de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua declaração, 
em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, 
trabalhista à qualificação econômico-financeira e habilitação 
técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A 
proponente não atendeu os Item 9 do edital. 9.4.5. Certidão 
Especifica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.5.4. ... Certidão Negativa 
de Infração Trabalhista. (ausente); 9.7.1. Certidão Negativa de 
Falência e Concordata, expedidos pelo distribuidor da sede da 
Licitante em data não superior a 90 (noventa) dias da data da 
abertura do certame, se outro prazo não constar no documento, 
Certidão Negativa de Protestos da sede do licitante, emitidas 
em seu nome, datadas dos últimos 90 (noventa) dias ou que 
esteja dentro do prazo de validade expresso nas próprias. 
(ausente); 27/07/2020 15:53:12

23/07/2020 - 17:25:22 49,69 13.545.473/0001-16 Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - 
Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do 
sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação 
exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado 
e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da 
sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente 
a etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da 
proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 
9.2. fornecedores cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado 
de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua declaração, 
em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, 
trabalhista à qualificação econômico-financeira e habilitação 
técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A 
proponente não atendeu o Item 8.21 do edital. 8.21. Todos os 
licitantes que tiverem suas ofertas regularmente aceitas 
deverão encaminhar proposta inicial e realinhada no prazo 
máximo de 60 (sessenta) minutos via sistema; A proponente não 
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atendeu os Item 9 do edital. 9.4.5. Certidão Especifica, emitida 
pela Junta Comercial da sede da licitante, devidamente 
atualizada. (ausente); 9.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida 
pela Junta Comercial da sede da licitante, devidamente 
atualizada. (ausente); 9.5.4. ... em conjunto acompanhado da 
CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista. (ausente); 
9.7.1. Certidão Negativa de Falência e Concordata, expedidos 
pelo distribuidor da sede da Licitante em data não superior a 90 
(noventa) dias da data da abertura do certame, se outro prazo 
não constar no documento, Certidão Negativa de Protestos da 
sede do licitante, emitidas em seu nome, datadas dos últimos 90 
(noventa) dias ou que esteja dentro do prazo de validade 
expresso nas próprias. (ausente); 9.7.2. Certidão de Distribuição 
de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da unidade 
jurisdicional da sede da Licitante..." 27/07/2020 17:48:56

23/07/2020 - 17:26:24 26,91 21.254.778/0001-05

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - 
Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do 
sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação 
exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado 
e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da 
sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente 
a etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da 
proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 
9.2. fornecedores cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado 
de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua declaração, 
em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, 
trabalhista à qualificação econômico-financeira e habilitação 
técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A 
proponente não atendeu os Item 9 do edital. 9.4.5. Certidão 
Especifica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.4.6. Certidão de Inteiro 
Teor, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.5.4. ... Certidão Negativa 
de Infração Trabalhista. (ausente); 9.7.1. ... Certidão Negativa 
de Protestos da sede do licitante, emitidas em seu nome, 
datadas dos últimos 90 (noventa) dias ou que esteja dentro do 
prazo de validade expresso nas próprias. (ausente); 9.7.2. 
Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de 
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em 
data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do 
certame, se outro prazo não constar no documento, através do 
site do (trf1). (ausente); 27/07/2020 11:09:36

23/07/2020 - 17:27:07 26,00 03.555.456/0001-06

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - 
Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do 
sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação 
exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado 
e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da 
sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente 
a etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da 
proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 
9.2. fornecedores cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado 
de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua declaração, 
em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, 
trabalhista à qualificação econômico-financeira e habilitação 
técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A 
proponente não atendeu os Item 9 do edital. 9.4.5. Certidão 
Especifica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.5.4. ... Certidão Negativa 
de Infração Trabalhista. (ausente); 9.7.1. Certidão Negativa de 
Falência e Concordata, expedidos pelo distribuidor da sede da 
Licitante em data não superior a 90 (noventa) dias da data da 
abertura do certame, se outro prazo não constar no documento, 
Certidão Negativa de Protestos da sede do licitante, emitidas 
em seu nome, datadas dos últimos 90 (noventa) dias ou que 
esteja dentro do prazo de validade expresso nas próprias. 
(ausente); 27/07/2020 15:53:12

23/07/2020 - 17:27:15 25,92 21.254.778/0001-05

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - 
Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do 
sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação 
exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado 
e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da 
sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente 
a etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da 
proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 
9.2. fornecedores cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado 
de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua declaração, 
em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, 
trabalhista à qualificação econômico-financeira e habilitação 
técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A 
proponente não atendeu os Item 9 do edital. 9.4.5. Certidão 
Especifica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.4.6. Certidão de Inteiro 
Teor, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.5.4. ... Certidão Negativa 
de Infração Trabalhista. (ausente); 9.7.1. ... Certidão Negativa 
de Protestos da sede do licitante, emitidas em seu nome, 
datadas dos últimos 90 (noventa) dias ou que esteja dentro do 
prazo de validade expresso nas próprias. (ausente); 9.7.2. 
Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de 
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em 
data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do 
certame, se outro prazo não constar no documento, através do 
site do (trf1). (ausente); 27/07/2020 11:09:36

23/07/2020 - 17:27:34 25,00 03.555.456/0001-06 Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - 
Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do 
sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação 
exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado 
e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da 
sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente 
a etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da 
proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 
9.2. fornecedores cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado 
de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua declaração, 
em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, 
trabalhista à qualificação econômico-financeira e habilitação 
técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A 
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proponente não atendeu os Item 9 do edital. 9.4.5. Certidão 
Especifica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.5.4. ... Certidão Negativa 
de Infração Trabalhista. (ausente); 9.7.1. Certidão Negativa de 
Falência e Concordata, expedidos pelo distribuidor da sede da 
Licitante em data não superior a 90 (noventa) dias da data da 
abertura do certame, se outro prazo não constar no documento, 
Certidão Negativa de Protestos da sede do licitante, emitidas 
em seu nome, datadas dos últimos 90 (noventa) dias ou que 
esteja dentro do prazo de validade expresso nas próprias. 
(ausente); 27/07/2020 15:53:12

23/07/2020 - 17:27:42 24,95 21.254.778/0001-05

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - 
Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do 
sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação 
exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado 
e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da 
sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente 
a etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da 
proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 
9.2. fornecedores cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado 
de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua declaração, 
em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, 
trabalhista à qualificação econômico-financeira e habilitação 
técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A 
proponente não atendeu os Item 9 do edital. 9.4.5. Certidão 
Especifica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.4.6. Certidão de Inteiro 
Teor, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.5.4. ... Certidão Negativa 
de Infração Trabalhista. (ausente); 9.7.1. ... Certidão Negativa 
de Protestos da sede do licitante, emitidas em seu nome, 
datadas dos últimos 90 (noventa) dias ou que esteja dentro do 
prazo de validade expresso nas próprias. (ausente); 9.7.2. 
Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de 
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em 
data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do 
certame, se outro prazo não constar no documento, através do 
site do (trf1). (ausente); 27/07/2020 11:09:36

23/07/2020 - 17:27:56 24,00 03.555.456/0001-06

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - 
Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do 
sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação 
exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado 
e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da 
sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente 
a etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da 
proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 
9.2. fornecedores cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado 
de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua declaração, 
em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, 
trabalhista à qualificação econômico-financeira e habilitação 
técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A 
proponente não atendeu os Item 9 do edital. 9.4.5. Certidão 
Especifica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.5.4. ... Certidão Negativa 
de Infração Trabalhista. (ausente); 9.7.1. Certidão Negativa de 
Falência e Concordata, expedidos pelo distribuidor da sede da 
Licitante em data não superior a 90 (noventa) dias da data da 
abertura do certame, se outro prazo não constar no documento, 
Certidão Negativa de Protestos da sede do licitante, emitidas 
em seu nome, datadas dos últimos 90 (noventa) dias ou que 
esteja dentro do prazo de validade expresso nas próprias. 
(ausente); 27/07/2020 15:53:12

23/07/2020 - 17:28:03 23,96 21.254.778/0001-05

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - 
Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do 
sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação 
exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado 
e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da 
sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente 
a etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da 
proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 
9.2. fornecedores cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado 
de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua declaração, 
em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, 
trabalhista à qualificação econômico-financeira e habilitação 
técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A 
proponente não atendeu os Item 9 do edital. 9.4.5. Certidão 
Especifica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.4.6. Certidão de Inteiro 
Teor, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.5.4. ... Certidão Negativa 
de Infração Trabalhista. (ausente); 9.7.1. ... Certidão Negativa 
de Protestos da sede do licitante, emitidas em seu nome, 
datadas dos últimos 90 (noventa) dias ou que esteja dentro do 
prazo de validade expresso nas próprias. (ausente); 9.7.2. 
Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de 
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em 
data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do 
certame, se outro prazo não constar no documento, através do 
site do (trf1). (ausente); 27/07/2020 11:09:36

23/07/2020 - 17:28:23 23,00 03.555.456/0001-06 Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - 
Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do 
sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação 
exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado 
e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da 
sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente 
a etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da 
proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 
9.2. fornecedores cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado 
de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua declaração, 
em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, 
trabalhista à qualificação econômico-financeira e habilitação 
técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A 
proponente não atendeu os Item 9 do edital. 9.4.5. Certidão 
Especifica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.5.4. ... Certidão Negativa 
de Infração Trabalhista. (ausente); 9.7.1. Certidão Negativa de 
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Falência e Concordata, expedidos pelo distribuidor da sede da 
Licitante em data não superior a 90 (noventa) dias da data da 
abertura do certame, se outro prazo não constar no documento, 
Certidão Negativa de Protestos da sede do licitante, emitidas 
em seu nome, datadas dos últimos 90 (noventa) dias ou que 
esteja dentro do prazo de validade expresso nas próprias. 
(ausente); 27/07/2020 15:53:12

23/07/2020 - 17:28:28 23,55 21.254.778/0001-05

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - 
Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do 
sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação 
exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado 
e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da 
sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente 
a etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da 
proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 
9.2. fornecedores cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado 
de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua declaração, 
em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, 
trabalhista à qualificação econômico-financeira e habilitação 
técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A 
proponente não atendeu os Item 9 do edital. 9.4.5. Certidão 
Especifica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.4.6. Certidão de Inteiro 
Teor, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.5.4. ... Certidão Negativa 
de Infração Trabalhista. (ausente); 9.7.1. ... Certidão Negativa 
de Protestos da sede do licitante, emitidas em seu nome, 
datadas dos últimos 90 (noventa) dias ou que esteja dentro do 
prazo de validade expresso nas próprias. (ausente); 9.7.2. 
Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de 
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em 
data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do 
certame, se outro prazo não constar no documento, através do 
site do (trf1). (ausente); 27/07/2020 11:09:36

23/07/2020 - 17:32:43 22,99 (lance oculto) 03.555.456/0001-06

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - 
Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do 
sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação 
exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado 
e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da 
sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente 
a etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da 
proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 
9.2. fornecedores cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado 
de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua declaração, 
em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, 
trabalhista à qualificação econômico-financeira e habilitação 
técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A 
proponente não atendeu os Item 9 do edital. 9.4.5. Certidão 
Especifica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.5.4. ... Certidão Negativa 
de Infração Trabalhista. (ausente); 9.7.1. Certidão Negativa de 
Falência e Concordata, expedidos pelo distribuidor da sede da 
Licitante em data não superior a 90 (noventa) dias da data da 
abertura do certame, se outro prazo não constar no documento, 
Certidão Negativa de Protestos da sede do licitante, emitidas 
em seu nome, datadas dos últimos 90 (noventa) dias ou que 
esteja dentro do prazo de validade expresso nas próprias. 
(ausente); 27/07/2020 15:53:12

27/07/2020 - 17:50:54 65,23 08.241.684/0001-25 Válido

21/07/2020 - 11:55:17 118,00 (proposta) 21.254.778/0001-05

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - 
Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do 
sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação 
exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado 
e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da 
sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente 
a etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da 
proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 
9.2. fornecedores cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado 
de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua declaração, 
em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, 
trabalhista à qualificação econômico-financeira e habilitação 
técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A 
proponente não atendeu os Item 9 do edital. 9.4.5. Certidão 
Especifica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.4.6. Certidão de Inteiro 
Teor, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.5.4. ... Certidão Negativa 
de Infração Trabalhista. (ausente); 9.7.1. ... Certidão Negativa 
de Protestos da sede do licitante, emitidas em seu nome, 
datadas dos últimos 90 (noventa) dias ou que esteja dentro do 
prazo de validade expresso nas próprias. (ausente); 9.7.2. 
Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de 
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em 
data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do 
certame, se outro prazo não constar no documento, através do 
site do (trf1). (ausente); 27/07/2020 11:09:36

22/07/2020 - 02:53:29 199,00 (proposta) 03.555.456/0001-06 Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - 
Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do 
sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação 
exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado 
e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da 
sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente 
a etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da 
proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 
9.2. fornecedores cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado 
de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua declaração, 
em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, 
trabalhista à qualificação econômico-financeira e habilitação 
técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A 
proponente não atendeu os Item 9 do edital. 9.4.5. Certidão 
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Especifica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.5.4. ... Certidão Negativa 
de Infração Trabalhista. (ausente); 9.7.1. Certidão Negativa de 
Falência e Concordata, expedidos pelo distribuidor da sede da 
Licitante em data não superior a 90 (noventa) dias da data da 
abertura do certame, se outro prazo não constar no documento, 
Certidão Negativa de Protestos da sede do licitante, emitidas 
em seu nome, datadas dos últimos 90 (noventa) dias ou que 
esteja dentro do prazo de validade expresso nas próprias. 
(ausente); 27/07/2020 15:53:12

22/07/2020 - 14:22:41 1.000,00 (proposta) 13.545.473/0001-16

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - 
Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do 
sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação 
exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado 
e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da 
sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente 
a etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da 
proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 
9.2. fornecedores cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado 
de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua declaração, 
em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, 
trabalhista à qualificação econômico-financeira e habilitação 
técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A 
proponente não atendeu o Item 8.21 do edital. 8.21. Todos os 
licitantes que tiverem suas ofertas regularmente aceitas 
deverão encaminhar proposta inicial e realinhada no prazo 
máximo de 60 (sessenta) minutos via sistema; A proponente não 
atendeu os Item 9 do edital. 9.4.5. Certidão Especifica, emitida 
pela Junta Comercial da sede da licitante, devidamente 
atualizada. (ausente); 9.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida 
pela Junta Comercial da sede da licitante, devidamente 
atualizada. (ausente); 9.5.4. ... em conjunto acompanhado da 
CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista. (ausente); 
9.7.1. Certidão Negativa de Falência e Concordata, expedidos 
pelo distribuidor da sede da Licitante em data não superior a 90 
(noventa) dias da data da abertura do certame, se outro prazo 
não constar no documento, Certidão Negativa de Protestos da 
sede do licitante, emitidas em seu nome, datadas dos últimos 90 
(noventa) dias ou que esteja dentro do prazo de validade 
expresso nas próprias. (ausente); 9.7.2. Certidão de Distribuição 
de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da unidade 
jurisdicional da sede da Licitante..." 27/07/2020 17:48:56

22/07/2020 - 17:04:40 153,00 (proposta) 23.104.806/0001-25

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6.13 do edital 
"6.13. O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 
(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação atendendo 
Art. 48, `PAR` 3º, do Decreto nº 10.024, de 2019."

22/07/2020 - 23:10:14 51,60 (proposta) 08.241.684/0001-25 Válido

23/07/2020 - 17:24:02 51,00 03.555.456/0001-06

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - 
Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do 
sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação 
exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado 
e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da 
sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente 
a etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da 
proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 
9.2. fornecedores cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado 
de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua declaração, 
em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, 
trabalhista à qualificação econômico-financeira e habilitação 
técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A 
proponente não atendeu os Item 9 do edital. 9.4.5. Certidão 
Especifica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.5.4. ... Certidão Negativa 
de Infração Trabalhista. (ausente); 9.7.1. Certidão Negativa de 
Falência e Concordata, expedidos pelo distribuidor da sede da 
Licitante em data não superior a 90 (noventa) dias da data da 
abertura do certame, se outro prazo não constar no documento, 
Certidão Negativa de Protestos da sede do licitante, emitidas 
em seu nome, datadas dos últimos 90 (noventa) dias ou que 
esteja dentro do prazo de validade expresso nas próprias. 
(ausente); 27/07/2020 15:53:12

23/07/2020 - 17:25:42 194,06 13.545.473/0001-16

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - 
Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do 
sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação 
exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado 
e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da 
sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente 
a etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da 
proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 
9.2. fornecedores cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado 
de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua declaração, 
em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, 
trabalhista à qualificação econômico-financeira e habilitação 
técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A 
proponente não atendeu o Item 8.21 do edital. 8.21. Todos os 
licitantes que tiverem suas ofertas regularmente aceitas 
deverão encaminhar proposta inicial e realinhada no prazo 
máximo de 60 (sessenta) minutos via sistema; A proponente não 
atendeu os Item 9 do edital. 9.4.5. Certidão Especifica, emitida 
pela Junta Comercial da sede da licitante, devidamente 
atualizada. (ausente); 9.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida 
pela Junta Comercial da sede da licitante, devidamente 
atualizada. (ausente); 9.5.4. ... em conjunto acompanhado da 
CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista. (ausente); 
9.7.1. Certidão Negativa de Falência e Concordata, expedidos 
pelo distribuidor da sede da Licitante em data não superior a 90 
(noventa) dias da data da abertura do certame, se outro prazo 
não constar no documento, Certidão Negativa de Protestos da 
sede do licitante, emitidas em seu nome, datadas dos últimos 90 
(noventa) dias ou que esteja dentro do prazo de validade 
expresso nas próprias. (ausente); 9.7.2. Certidão de Distribuição 
de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da unidade 
jurisdicional da sede da Licitante..." 27/07/2020 17:48:56

23/07/2020 - 17:27:43 100,30 21.254.778/0001-05 Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - 
Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do 
sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação 
exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado 
e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da 
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sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente 
a etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da 
proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 
9.2. fornecedores cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado 
de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua declaração, 
em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, 
trabalhista à qualificação econômico-financeira e habilitação 
técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A 
proponente não atendeu os Item 9 do edital. 9.4.5. Certidão 
Especifica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.4.6. Certidão de Inteiro 
Teor, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.5.4. ... Certidão Negativa 
de Infração Trabalhista. (ausente); 9.7.1. ... Certidão Negativa 
de Protestos da sede do licitante, emitidas em seu nome, 
datadas dos últimos 90 (noventa) dias ou que esteja dentro do 
prazo de validade expresso nas próprias. (ausente); 9.7.2. 
Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de 
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em 
data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do 
certame, se outro prazo não constar no documento, através do 
site do (trf1). (ausente); 27/07/2020 11:09:36

23/07/2020 - 17:34:26 50,99 (lance oculto) 03.555.456/0001-06

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - 
Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do 
sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação 
exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado 
e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da 
sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente 
a etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da 
proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 
9.2. fornecedores cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado 
de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua declaração, 
em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, 
trabalhista à qualificação econômico-financeira e habilitação 
técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A 
proponente não atendeu os Item 9 do edital. 9.4.5. Certidão 
Especifica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.5.4. ... Certidão Negativa 
de Infração Trabalhista. (ausente); 9.7.1. Certidão Negativa de 
Falência e Concordata, expedidos pelo distribuidor da sede da 
Licitante em data não superior a 90 (noventa) dias da data da 
abertura do certame, se outro prazo não constar no documento, 
Certidão Negativa de Protestos da sede do licitante, emitidas 
em seu nome, datadas dos últimos 90 (noventa) dias ou que 
esteja dentro do prazo de validade expresso nas próprias. 
(ausente); 27/07/2020 15:53:12

21/07/2020 - 11:55:16 27,70 (proposta) 21.254.778/0001-05

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - 
Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do 
sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação 
exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado 
e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da 
sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente 
a etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da 
proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 
9.2. fornecedores cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado 
de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua declaração, 
em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, 
trabalhista à qualificação econômico-financeira e habilitação 
técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A 
proponente não atendeu os Item 9 do edital. 9.4.5. Certidão 
Especifica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.4.6. Certidão de Inteiro 
Teor, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.5.4. ... Certidão Negativa 
de Infração Trabalhista. (ausente); 9.7.1. ... Certidão Negativa 
de Protestos da sede do licitante, emitidas em seu nome, 
datadas dos últimos 90 (noventa) dias ou que esteja dentro do 
prazo de validade expresso nas próprias. (ausente); 9.7.2. 
Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de 
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em 
data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do 
certame, se outro prazo não constar no documento, através do 
site do (trf1). (ausente); 27/07/2020 11:09:36

22/07/2020 - 02:55:37 79,95 (proposta) 03.555.456/0001-06

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - 
Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do 
sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação 
exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado 
e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da 
sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente 
a etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da 
proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 
9.2. fornecedores cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado 
de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua declaração, 
em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, 
trabalhista à qualificação econômico-financeira e habilitação 
técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A 
proponente não atendeu os Item 9 do edital. 9.4.5. Certidão 
Especifica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.5.4. ... Certidão Negativa 
de Infração Trabalhista. (ausente); 9.7.1. Certidão Negativa de 
Falência e Concordata, expedidos pelo distribuidor da sede da 
Licitante em data não superior a 90 (noventa) dias da data da 
abertura do certame, se outro prazo não constar no documento, 
Certidão Negativa de Protestos da sede do licitante, emitidas 
em seu nome, datadas dos últimos 90 (noventa) dias ou que 
esteja dentro do prazo de validade expresso nas próprias. 
(ausente); 27/07/2020 15:53:12

22/07/2020 - 14:22:52 1.000,00 (proposta) 13.545.473/0001-16 Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - 
Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do 
sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação 
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exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado 
e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da 
sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente 
a etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da 
proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 
9.2. fornecedores cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado 
de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua declaração, 
em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, 
trabalhista à qualificação econômico-financeira e habilitação 
técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A 
proponente não atendeu o Item 8.21 do edital. 8.21. Todos os 
licitantes que tiverem suas ofertas regularmente aceitas 
deverão encaminhar proposta inicial e realinhada no prazo 
máximo de 60 (sessenta) minutos via sistema; A proponente não 
atendeu os Item 9 do edital. 9.4.5. Certidão Especifica, emitida 
pela Junta Comercial da sede da licitante, devidamente 
atualizada. (ausente); 9.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida 
pela Junta Comercial da sede da licitante, devidamente 
atualizada. (ausente); 9.5.4. ... em conjunto acompanhado da 
CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista. (ausente); 
9.7.1. Certidão Negativa de Falência e Concordata, expedidos 
pelo distribuidor da sede da Licitante em data não superior a 90 
(noventa) dias da data da abertura do certame, se outro prazo 
não constar no documento, Certidão Negativa de Protestos da 
sede do licitante, emitidas em seu nome, datadas dos últimos 90 
(noventa) dias ou que esteja dentro do prazo de validade 
expresso nas próprias. (ausente); 9.7.2. Certidão de Distribuição 
de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da unidade 
jurisdicional da sede da Licitante..." 27/07/2020 17:48:56

22/07/2020 - 17:05:37 40,00 (proposta) 23.104.806/0001-25

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6.13 do edital 
"6.13. O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 
(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação atendendo 
Art. 48, `PAR` 3º, do Decreto nº 10.024, de 2019."

22/07/2020 - 23:10:55 444,72 (proposta) 08.241.684/0001-25 Válido

23/07/2020 - 17:24:14 27,00 03.555.456/0001-06

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - 
Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do 
sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação 
exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado 
e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da 
sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente 
a etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da 
proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 
9.2. fornecedores cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado 
de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua declaração, 
em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, 
trabalhista à qualificação econômico-financeira e habilitação 
técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A 
proponente não atendeu os Item 9 do edital. 9.4.5. Certidão 
Especifica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.5.4. ... Certidão Negativa 
de Infração Trabalhista. (ausente); 9.7.1. Certidão Negativa de 
Falência e Concordata, expedidos pelo distribuidor da sede da 
Licitante em data não superior a 90 (noventa) dias da data da 
abertura do certame, se outro prazo não constar no documento, 
Certidão Negativa de Protestos da sede do licitante, emitidas 
em seu nome, datadas dos últimos 90 (noventa) dias ou que 
esteja dentro do prazo de validade expresso nas próprias. 
(ausente); 27/07/2020 15:53:12

23/07/2020 - 17:25:42 49,68 13.545.473/0001-16

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - 
Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do 
sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação 
exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado 
e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da 
sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente 
a etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da 
proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 
9.2. fornecedores cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado 
de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua declaração, 
em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, 
trabalhista à qualificação econômico-financeira e habilitação 
técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A 
proponente não atendeu o Item 8.21 do edital. 8.21. Todos os 
licitantes que tiverem suas ofertas regularmente aceitas 
deverão encaminhar proposta inicial e realinhada no prazo 
máximo de 60 (sessenta) minutos via sistema; A proponente não 
atendeu os Item 9 do edital. 9.4.5. Certidão Especifica, emitida 
pela Junta Comercial da sede da licitante, devidamente 
atualizada. (ausente); 9.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida 
pela Junta Comercial da sede da licitante, devidamente 
atualizada. (ausente); 9.5.4. ... em conjunto acompanhado da 
CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista. (ausente); 
9.7.1. Certidão Negativa de Falência e Concordata, expedidos 
pelo distribuidor da sede da Licitante em data não superior a 90 
(noventa) dias da data da abertura do certame, se outro prazo 
não constar no documento, Certidão Negativa de Protestos da 
sede do licitante, emitidas em seu nome, datadas dos últimos 90 
(noventa) dias ou que esteja dentro do prazo de validade 
expresso nas próprias. (ausente); 9.7.2. Certidão de Distribuição 
de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da unidade 
jurisdicional da sede da Licitante..." 27/07/2020 17:48:56

23/07/2020 - 17:27:43 26,92 21.254.778/0001-05 Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - 
Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do 
sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação 
exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado 
e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da 
sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente 
a etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da 
proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 
9.2. fornecedores cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado 
de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua declaração, 
em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, 
trabalhista à qualificação econômico-financeira e habilitação 
técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A 
proponente não atendeu os Item 9 do edital. 9.4.5. Certidão 
Especifica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.4.6. Certidão de Inteiro 
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Teor, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.5.4. ... Certidão Negativa 
de Infração Trabalhista. (ausente); 9.7.1. ... Certidão Negativa 
de Protestos da sede do licitante, emitidas em seu nome, 
datadas dos últimos 90 (noventa) dias ou que esteja dentro do 
prazo de validade expresso nas próprias. (ausente); 9.7.2. 
Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de 
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em 
data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do 
certame, se outro prazo não constar no documento, através do 
site do (trf1). (ausente); 27/07/2020 11:09:36

23/07/2020 - 17:28:03 24,00 03.555.456/0001-06

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - 
Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do 
sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação 
exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado 
e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da 
sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente 
a etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da 
proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 
9.2. fornecedores cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado 
de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua declaração, 
em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, 
trabalhista à qualificação econômico-financeira e habilitação 
técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A 
proponente não atendeu os Item 9 do edital. 9.4.5. Certidão 
Especifica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.5.4. ... Certidão Negativa 
de Infração Trabalhista. (ausente); 9.7.1. Certidão Negativa de 
Falência e Concordata, expedidos pelo distribuidor da sede da 
Licitante em data não superior a 90 (noventa) dias da data da 
abertura do certame, se outro prazo não constar no documento, 
Certidão Negativa de Protestos da sede do licitante, emitidas 
em seu nome, datadas dos últimos 90 (noventa) dias ou que 
esteja dentro do prazo de validade expresso nas próprias. 
(ausente); 27/07/2020 15:53:12

23/07/2020 - 17:28:09 23,91 21.254.778/0001-05

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - 
Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do 
sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação 
exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado 
e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da 
sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente 
a etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da 
proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 
9.2. fornecedores cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado 
de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua declaração, 
em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, 
trabalhista à qualificação econômico-financeira e habilitação 
técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A 
proponente não atendeu os Item 9 do edital. 9.4.5. Certidão 
Especifica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.4.6. Certidão de Inteiro 
Teor, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.5.4. ... Certidão Negativa 
de Infração Trabalhista. (ausente); 9.7.1. ... Certidão Negativa 
de Protestos da sede do licitante, emitidas em seu nome, 
datadas dos últimos 90 (noventa) dias ou que esteja dentro do 
prazo de validade expresso nas próprias. (ausente); 9.7.2. 
Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de 
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em 
data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do 
certame, se outro prazo não constar no documento, através do 
site do (trf1). (ausente); 27/07/2020 11:09:36

23/07/2020 - 17:28:28 23,00 03.555.456/0001-06

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - 
Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do 
sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação 
exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado 
e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da 
sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente 
a etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da 
proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 
9.2. fornecedores cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado 
de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua declaração, 
em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, 
trabalhista à qualificação econômico-financeira e habilitação 
técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A 
proponente não atendeu os Item 9 do edital. 9.4.5. Certidão 
Especifica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.5.4. ... Certidão Negativa 
de Infração Trabalhista. (ausente); 9.7.1. Certidão Negativa de 
Falência e Concordata, expedidos pelo distribuidor da sede da 
Licitante em data não superior a 90 (noventa) dias da data da 
abertura do certame, se outro prazo não constar no documento, 
Certidão Negativa de Protestos da sede do licitante, emitidas 
em seu nome, datadas dos últimos 90 (noventa) dias ou que 
esteja dentro do prazo de validade expresso nas próprias. 
(ausente); 27/07/2020 15:53:12

23/07/2020 - 17:28:35 23,55 21.254.778/0001-05 Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - 
Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do 
sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação 
exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado 
e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da 
sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente 
a etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da 
proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 
9.2. fornecedores cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado 
de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua declaração, 
em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, 
trabalhista à qualificação econômico-financeira e habilitação 
técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A 
proponente não atendeu os Item 9 do edital. 9.4.5. Certidão 
Especifica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.4.6. Certidão de Inteiro 
Teor, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.5.4. ... Certidão Negativa 
de Infração Trabalhista. (ausente); 9.7.1. ... Certidão Negativa 
de Protestos da sede do licitante, emitidas em seu nome, 
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datadas dos últimos 90 (noventa) dias ou que esteja dentro do 
prazo de validade expresso nas próprias. (ausente); 9.7.2. 
Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de 
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em 
data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do 
certame, se outro prazo não constar no documento, através do 
site do (trf1). (ausente); 27/07/2020 11:09:36

23/07/2020 - 17:37:08 22,99 (lance oculto) 03.555.456/0001-06

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - 
Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do 
sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação 
exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado 
e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da 
sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente 
a etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da 
proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 
9.2. fornecedores cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado 
de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua declaração, 
em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, 
trabalhista à qualificação econômico-financeira e habilitação 
técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A 
proponente não atendeu os Item 9 do edital. 9.4.5. Certidão 
Especifica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.5.4. ... Certidão Negativa 
de Infração Trabalhista. (ausente); 9.7.1. Certidão Negativa de 
Falência e Concordata, expedidos pelo distribuidor da sede da 
Licitante em data não superior a 90 (noventa) dias da data da 
abertura do certame, se outro prazo não constar no documento, 
Certidão Negativa de Protestos da sede do licitante, emitidas 
em seu nome, datadas dos últimos 90 (noventa) dias ou que 
esteja dentro do prazo de validade expresso nas próprias. 
(ausente); 27/07/2020 15:53:12

23/07/2020 - 17:40:59 21,00 (lance oculto) 21.254.778/0001-05

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - 
Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do 
sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação 
exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado 
e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da 
sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente 
a etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da 
proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 
9.2. fornecedores cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado 
de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua declaração, 
em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, 
trabalhista à qualificação econômico-financeira e habilitação 
técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A 
proponente não atendeu os Item 9 do edital. 9.4.5. Certidão 
Especifica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.4.6. Certidão de Inteiro 
Teor, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.5.4. ... Certidão Negativa 
de Infração Trabalhista. (ausente); 9.7.1. ... Certidão Negativa 
de Protestos da sede do licitante, emitidas em seu nome, 
datadas dos últimos 90 (noventa) dias ou que esteja dentro do 
prazo de validade expresso nas próprias. (ausente); 9.7.2. 
Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de 
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em 
data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do 
certame, se outro prazo não constar no documento, através do 
site do (trf1). (ausente); 27/07/2020 11:09:36

27/07/2020 - 17:52:44 51,78 08.241.684/0001-25 Válido

22/07/2020 - 02:57:56 89,90 (proposta) 03.555.456/0001-06

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - 
Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do 
sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação 
exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado 
e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da 
sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente 
a etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da 
proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 
9.2. fornecedores cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado 
de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua declaração, 
em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, 
trabalhista à qualificação econômico-financeira e habilitação 
técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A 
proponente não atendeu os Item 9 do edital. 9.4.5. Certidão 
Especifica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.5.4. ... Certidão Negativa 
de Infração Trabalhista. (ausente); 9.7.1. Certidão Negativa de 
Falência e Concordata, expedidos pelo distribuidor da sede da 
Licitante em data não superior a 90 (noventa) dias da data da 
abertura do certame, se outro prazo não constar no documento, 
Certidão Negativa de Protestos da sede do licitante, emitidas 
em seu nome, datadas dos últimos 90 (noventa) dias ou que 
esteja dentro do prazo de validade expresso nas próprias. 
(ausente); 27/07/2020 15:53:12

22/07/2020 - 14:23:02 1.000,00 (proposta) 13.545.473/0001-16 Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - 
Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do 
sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação 
exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado 
e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da 
sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente 
a etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da 
proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 
9.2. fornecedores cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado 
de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua declaração, 
em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, 
trabalhista à qualificação econômico-financeira e habilitação 
técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A 
proponente não atendeu o Item 8.21 do edital. 8.21. Todos os 
licitantes que tiverem suas ofertas regularmente aceitas 
deverão encaminhar proposta inicial e realinhada no prazo 
máximo de 60 (sessenta) minutos via sistema; A proponente não 
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atendeu os Item 9 do edital. 9.4.5. Certidão Especifica, emitida 
pela Junta Comercial da sede da licitante, devidamente 
atualizada. (ausente); 9.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida 
pela Junta Comercial da sede da licitante, devidamente 
atualizada. (ausente); 9.5.4. ... em conjunto acompanhado da 
CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista. (ausente); 
9.7.1. Certidão Negativa de Falência e Concordata, expedidos 
pelo distribuidor da sede da Licitante em data não superior a 90 
(noventa) dias da data da abertura do certame, se outro prazo 
não constar no documento, Certidão Negativa de Protestos da 
sede do licitante, emitidas em seu nome, datadas dos últimos 90 
(noventa) dias ou que esteja dentro do prazo de validade 
expresso nas próprias. (ausente); 9.7.2. Certidão de Distribuição 
de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da unidade 
jurisdicional da sede da Licitante..." 27/07/2020 17:48:56

22/07/2020 - 17:06:22 84,00 (proposta) 23.104.806/0001-25

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6.13 do edital 
"6.13. O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 
(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação atendendo 
Art. 48, `PAR` 3º, do Decreto nº 10.024, de 2019."

22/07/2020 - 23:11:33 18,89 (proposta) 08.241.684/0001-25
Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6.12 do edital 
Valor abaixo (-77,0502) e não condiz com realidade de mercado 
atual

23/07/2020 - 17:25:42 89,89 13.545.473/0001-16

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - 
Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do 
sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação 
exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado 
e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da 
sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente 
a etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da 
proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 
9.2. fornecedores cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado 
de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua declaração, 
em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, 
trabalhista à qualificação econômico-financeira e habilitação 
técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A 
proponente não atendeu o Item 8.21 do edital. 8.21. Todos os 
licitantes que tiverem suas ofertas regularmente aceitas 
deverão encaminhar proposta inicial e realinhada no prazo 
máximo de 60 (sessenta) minutos via sistema; A proponente não 
atendeu os Item 9 do edital. 9.4.5. Certidão Especifica, emitida 
pela Junta Comercial da sede da licitante, devidamente 
atualizada. (ausente); 9.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida 
pela Junta Comercial da sede da licitante, devidamente 
atualizada. (ausente); 9.5.4. ... em conjunto acompanhado da 
CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista. (ausente); 
9.7.1. Certidão Negativa de Falência e Concordata, expedidos 
pelo distribuidor da sede da Licitante em data não superior a 90 
(noventa) dias da data da abertura do certame, se outro prazo 
não constar no documento, Certidão Negativa de Protestos da 
sede do licitante, emitidas em seu nome, datadas dos últimos 90 
(noventa) dias ou que esteja dentro do prazo de validade 
expresso nas próprias. (ausente); 9.7.2. Certidão de Distribuição 
de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da unidade 
jurisdicional da sede da Licitante..." 27/07/2020 17:48:56

23/07/2020 - 17:26:12 88,00 03.555.456/0001-06

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - 
Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do 
sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação 
exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado 
e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da 
sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente 
a etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da 
proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 
9.2. fornecedores cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado 
de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua declaração, 
em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, 
trabalhista à qualificação econômico-financeira e habilitação 
técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A 
proponente não atendeu os Item 9 do edital. 9.4.5. Certidão 
Especifica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.5.4. ... Certidão Negativa 
de Infração Trabalhista. (ausente); 9.7.1. Certidão Negativa de 
Falência e Concordata, expedidos pelo distribuidor da sede da 
Licitante em data não superior a 90 (noventa) dias da data da 
abertura do certame, se outro prazo não constar no documento, 
Certidão Negativa de Protestos da sede do licitante, emitidas 
em seu nome, datadas dos últimos 90 (noventa) dias ou que 
esteja dentro do prazo de validade expresso nas próprias. 
(ausente); 27/07/2020 15:53:12

23/07/2020 - 17:27:39 87,99 13.545.473/0001-16 Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - 
Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do 
sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação 
exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado 
e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da 
sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente 
a etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da 
proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 
9.2. fornecedores cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado 
de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua declaração, 
em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, 
trabalhista à qualificação econômico-financeira e habilitação 
técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A 
proponente não atendeu o Item 8.21 do edital. 8.21. Todos os 
licitantes que tiverem suas ofertas regularmente aceitas 
deverão encaminhar proposta inicial e realinhada no prazo 
máximo de 60 (sessenta) minutos via sistema; A proponente não 
atendeu os Item 9 do edital. 9.4.5. Certidão Especifica, emitida 
pela Junta Comercial da sede da licitante, devidamente 
atualizada. (ausente); 9.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida 
pela Junta Comercial da sede da licitante, devidamente 
atualizada. (ausente); 9.5.4. ... em conjunto acompanhado da 
CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista. (ausente); 
9.7.1. Certidão Negativa de Falência e Concordata, expedidos 
pelo distribuidor da sede da Licitante em data não superior a 90 
(noventa) dias da data da abertura do certame, se outro prazo 
não constar no documento, Certidão Negativa de Protestos da 
sede do licitante, emitidas em seu nome, datadas dos últimos 90 
(noventa) dias ou que esteja dentro do prazo de validade 
expresso nas próprias. (ausente); 9.7.2. Certidão de Distribuição 
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de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da unidade 
jurisdicional da sede da Licitante..." 27/07/2020 17:48:56

23/07/2020 - 17:28:10 85,00 03.555.456/0001-06

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - 
Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do 
sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação 
exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado 
e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da 
sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente 
a etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da 
proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 
9.2. fornecedores cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado 
de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua declaração, 
em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, 
trabalhista à qualificação econômico-financeira e habilitação 
técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A 
proponente não atendeu os Item 9 do edital. 9.4.5. Certidão 
Especifica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.5.4. ... Certidão Negativa 
de Infração Trabalhista. (ausente); 9.7.1. Certidão Negativa de 
Falência e Concordata, expedidos pelo distribuidor da sede da 
Licitante em data não superior a 90 (noventa) dias da data da 
abertura do certame, se outro prazo não constar no documento, 
Certidão Negativa de Protestos da sede do licitante, emitidas 
em seu nome, datadas dos últimos 90 (noventa) dias ou que 
esteja dentro do prazo de validade expresso nas próprias. 
(ausente); 27/07/2020 15:53:12

23/07/2020 - 17:28:13 84,99 13.545.473/0001-16

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - 
Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do 
sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação 
exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado 
e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da 
sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente 
a etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da 
proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 
9.2. fornecedores cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado 
de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua declaração, 
em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, 
trabalhista à qualificação econômico-financeira e habilitação 
técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A 
proponente não atendeu o Item 8.21 do edital. 8.21. Todos os 
licitantes que tiverem suas ofertas regularmente aceitas 
deverão encaminhar proposta inicial e realinhada no prazo 
máximo de 60 (sessenta) minutos via sistema; A proponente não 
atendeu os Item 9 do edital. 9.4.5. Certidão Especifica, emitida 
pela Junta Comercial da sede da licitante, devidamente 
atualizada. (ausente); 9.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida 
pela Junta Comercial da sede da licitante, devidamente 
atualizada. (ausente); 9.5.4. ... em conjunto acompanhado da 
CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista. (ausente); 
9.7.1. Certidão Negativa de Falência e Concordata, expedidos 
pelo distribuidor da sede da Licitante em data não superior a 90 
(noventa) dias da data da abertura do certame, se outro prazo 
não constar no documento, Certidão Negativa de Protestos da 
sede do licitante, emitidas em seu nome, datadas dos últimos 90 
(noventa) dias ou que esteja dentro do prazo de validade 
expresso nas próprias. (ausente); 9.7.2. Certidão de Distribuição 
de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da unidade 
jurisdicional da sede da Licitante..." 27/07/2020 17:48:56

23/07/2020 - 17:28:34 82,00 03.555.456/0001-06

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - 
Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do 
sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação 
exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado 
e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da 
sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente 
a etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da 
proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 
9.2. fornecedores cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado 
de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua declaração, 
em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, 
trabalhista à qualificação econômico-financeira e habilitação 
técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A 
proponente não atendeu os Item 9 do edital. 9.4.5. Certidão 
Especifica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.5.4. ... Certidão Negativa 
de Infração Trabalhista. (ausente); 9.7.1. Certidão Negativa de 
Falência e Concordata, expedidos pelo distribuidor da sede da 
Licitante em data não superior a 90 (noventa) dias da data da 
abertura do certame, se outro prazo não constar no documento, 
Certidão Negativa de Protestos da sede do licitante, emitidas 
em seu nome, datadas dos últimos 90 (noventa) dias ou que 
esteja dentro do prazo de validade expresso nas próprias. 
(ausente); 27/07/2020 15:53:12

23/07/2020 - 17:28:37 81,99 13.545.473/0001-16 Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - 
Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do 
sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação 
exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado 
e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da 
sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente 
a etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da 
proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 
9.2. fornecedores cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado 
de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua declaração, 
em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, 
trabalhista à qualificação econômico-financeira e habilitação 
técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A 
proponente não atendeu o Item 8.21 do edital. 8.21. Todos os 
licitantes que tiverem suas ofertas regularmente aceitas 
deverão encaminhar proposta inicial e realinhada no prazo 
máximo de 60 (sessenta) minutos via sistema; A proponente não 
atendeu os Item 9 do edital. 9.4.5. Certidão Especifica, emitida 
pela Junta Comercial da sede da licitante, devidamente 
atualizada. (ausente); 9.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida 
pela Junta Comercial da sede da licitante, devidamente 
atualizada. (ausente); 9.5.4. ... em conjunto acompanhado da 
CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista. (ausente); 
9.7.1. Certidão Negativa de Falência e Concordata, expedidos 
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pelo distribuidor da sede da Licitante em data não superior a 90 
(noventa) dias da data da abertura do certame, se outro prazo 
não constar no documento, Certidão Negativa de Protestos da 
sede do licitante, emitidas em seu nome, datadas dos últimos 90 
(noventa) dias ou que esteja dentro do prazo de validade 
expresso nas próprias. (ausente); 9.7.2. Certidão de Distribuição 
de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da unidade 
jurisdicional da sede da Licitante..." 27/07/2020 17:48:56

23/07/2020 - 17:28:50 80,00 03.555.456/0001-06

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - 
Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do 
sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação 
exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado 
e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da 
sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente 
a etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da 
proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 
9.2. fornecedores cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado 
de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua declaração, 
em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, 
trabalhista à qualificação econômico-financeira e habilitação 
técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A 
proponente não atendeu os Item 9 do edital. 9.4.5. Certidão 
Especifica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.5.4. ... Certidão Negativa 
de Infração Trabalhista. (ausente); 9.7.1. Certidão Negativa de 
Falência e Concordata, expedidos pelo distribuidor da sede da 
Licitante em data não superior a 90 (noventa) dias da data da 
abertura do certame, se outro prazo não constar no documento, 
Certidão Negativa de Protestos da sede do licitante, emitidas 
em seu nome, datadas dos últimos 90 (noventa) dias ou que 
esteja dentro do prazo de validade expresso nas próprias. 
(ausente); 27/07/2020 15:53:12

23/07/2020 - 17:28:54 79,99 13.545.473/0001-16

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - 
Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do 
sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação 
exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado 
e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da 
sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente 
a etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da 
proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 
9.2. fornecedores cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado 
de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua declaração, 
em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, 
trabalhista à qualificação econômico-financeira e habilitação 
técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A 
proponente não atendeu o Item 8.21 do edital. 8.21. Todos os 
licitantes que tiverem suas ofertas regularmente aceitas 
deverão encaminhar proposta inicial e realinhada no prazo 
máximo de 60 (sessenta) minutos via sistema; A proponente não 
atendeu os Item 9 do edital. 9.4.5. Certidão Especifica, emitida 
pela Junta Comercial da sede da licitante, devidamente 
atualizada. (ausente); 9.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida 
pela Junta Comercial da sede da licitante, devidamente 
atualizada. (ausente); 9.5.4. ... em conjunto acompanhado da 
CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista. (ausente); 
9.7.1. Certidão Negativa de Falência e Concordata, expedidos 
pelo distribuidor da sede da Licitante em data não superior a 90 
(noventa) dias da data da abertura do certame, se outro prazo 
não constar no documento, Certidão Negativa de Protestos da 
sede do licitante, emitidas em seu nome, datadas dos últimos 90 
(noventa) dias ou que esteja dentro do prazo de validade 
expresso nas próprias. (ausente); 9.7.2. Certidão de Distribuição 
de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da unidade 
jurisdicional da sede da Licitante..." 27/07/2020 17:48:56

23/07/2020 - 17:29:02 75,00 03.555.456/0001-06

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - 
Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do 
sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação 
exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado 
e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da 
sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente 
a etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da 
proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 
9.2. fornecedores cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado 
de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua declaração, 
em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, 
trabalhista à qualificação econômico-financeira e habilitação 
técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A 
proponente não atendeu os Item 9 do edital. 9.4.5. Certidão 
Especifica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.5.4. ... Certidão Negativa 
de Infração Trabalhista. (ausente); 9.7.1. Certidão Negativa de 
Falência e Concordata, expedidos pelo distribuidor da sede da 
Licitante em data não superior a 90 (noventa) dias da data da 
abertura do certame, se outro prazo não constar no documento, 
Certidão Negativa de Protestos da sede do licitante, emitidas 
em seu nome, datadas dos últimos 90 (noventa) dias ou que 
esteja dentro do prazo de validade expresso nas próprias. 
(ausente); 27/07/2020 15:53:12

23/07/2020 - 17:29:05 74,99 13.545.473/0001-16 Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - 
Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do 
sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação 
exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado 
e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da 
sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente 
a etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da 
proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 
9.2. fornecedores cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado 
de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua declaração, 
em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, 
trabalhista à qualificação econômico-financeira e habilitação 
técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A 
proponente não atendeu o Item 8.21 do edital. 8.21. Todos os 
licitantes que tiverem suas ofertas regularmente aceitas 
deverão encaminhar proposta inicial e realinhada no prazo 
máximo de 60 (sessenta) minutos via sistema; A proponente não 
atendeu os Item 9 do edital. 9.4.5. Certidão Especifica, emitida 
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pela Junta Comercial da sede da licitante, devidamente 
atualizada. (ausente); 9.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida 
pela Junta Comercial da sede da licitante, devidamente 
atualizada. (ausente); 9.5.4. ... em conjunto acompanhado da 
CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista. (ausente); 
9.7.1. Certidão Negativa de Falência e Concordata, expedidos 
pelo distribuidor da sede da Licitante em data não superior a 90 
(noventa) dias da data da abertura do certame, se outro prazo 
não constar no documento, Certidão Negativa de Protestos da 
sede do licitante, emitidas em seu nome, datadas dos últimos 90 
(noventa) dias ou que esteja dentro do prazo de validade 
expresso nas próprias. (ausente); 9.7.2. Certidão de Distribuição 
de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da unidade 
jurisdicional da sede da Licitante..." 27/07/2020 17:48:56

23/07/2020 - 17:29:12 70,00 03.555.456/0001-06

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - 
Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do 
sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação 
exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado 
e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da 
sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente 
a etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da 
proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 
9.2. fornecedores cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado 
de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua declaração, 
em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, 
trabalhista à qualificação econômico-financeira e habilitação 
técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A 
proponente não atendeu os Item 9 do edital. 9.4.5. Certidão 
Especifica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.5.4. ... Certidão Negativa 
de Infração Trabalhista. (ausente); 9.7.1. Certidão Negativa de 
Falência e Concordata, expedidos pelo distribuidor da sede da 
Licitante em data não superior a 90 (noventa) dias da data da 
abertura do certame, se outro prazo não constar no documento, 
Certidão Negativa de Protestos da sede do licitante, emitidas 
em seu nome, datadas dos últimos 90 (noventa) dias ou que 
esteja dentro do prazo de validade expresso nas próprias. 
(ausente); 27/07/2020 15:53:12

23/07/2020 - 17:29:15 69,99 13.545.473/0001-16

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - 
Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do 
sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação 
exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado 
e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da 
sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente 
a etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da 
proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 
9.2. fornecedores cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado 
de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua declaração, 
em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, 
trabalhista à qualificação econômico-financeira e habilitação 
técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A 
proponente não atendeu o Item 8.21 do edital. 8.21. Todos os 
licitantes que tiverem suas ofertas regularmente aceitas 
deverão encaminhar proposta inicial e realinhada no prazo 
máximo de 60 (sessenta) minutos via sistema; A proponente não 
atendeu os Item 9 do edital. 9.4.5. Certidão Especifica, emitida 
pela Junta Comercial da sede da licitante, devidamente 
atualizada. (ausente); 9.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida 
pela Junta Comercial da sede da licitante, devidamente 
atualizada. (ausente); 9.5.4. ... em conjunto acompanhado da 
CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista. (ausente); 
9.7.1. Certidão Negativa de Falência e Concordata, expedidos 
pelo distribuidor da sede da Licitante em data não superior a 90 
(noventa) dias da data da abertura do certame, se outro prazo 
não constar no documento, Certidão Negativa de Protestos da 
sede do licitante, emitidas em seu nome, datadas dos últimos 90 
(noventa) dias ou que esteja dentro do prazo de validade 
expresso nas próprias. (ausente); 9.7.2. Certidão de Distribuição 
de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da unidade 
jurisdicional da sede da Licitante..." 27/07/2020 17:48:56

23/07/2020 - 17:29:21 65,00 03.555.456/0001-06

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - 
Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do 
sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação 
exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado 
e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da 
sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente 
a etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da 
proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 
9.2. fornecedores cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado 
de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua declaração, 
em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, 
trabalhista à qualificação econômico-financeira e habilitação 
técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A 
proponente não atendeu os Item 9 do edital. 9.4.5. Certidão 
Especifica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.5.4. ... Certidão Negativa 
de Infração Trabalhista. (ausente); 9.7.1. Certidão Negativa de 
Falência e Concordata, expedidos pelo distribuidor da sede da 
Licitante em data não superior a 90 (noventa) dias da data da 
abertura do certame, se outro prazo não constar no documento, 
Certidão Negativa de Protestos da sede do licitante, emitidas 
em seu nome, datadas dos últimos 90 (noventa) dias ou que 
esteja dentro do prazo de validade expresso nas próprias. 
(ausente); 27/07/2020 15:53:12

23/07/2020 - 17:29:24 64,99 13.545.473/0001-16 Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - 
Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do 
sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação 
exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado 
e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da 
sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente 
a etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da 
proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 
9.2. fornecedores cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado 
de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua declaração, 
em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, 
trabalhista à qualificação econômico-financeira e habilitação 
técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
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18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A 
proponente não atendeu o Item 8.21 do edital. 8.21. Todos os 
licitantes que tiverem suas ofertas regularmente aceitas 
deverão encaminhar proposta inicial e realinhada no prazo 
máximo de 60 (sessenta) minutos via sistema; A proponente não 
atendeu os Item 9 do edital. 9.4.5. Certidão Especifica, emitida 
pela Junta Comercial da sede da licitante, devidamente 
atualizada. (ausente); 9.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida 
pela Junta Comercial da sede da licitante, devidamente 
atualizada. (ausente); 9.5.4. ... em conjunto acompanhado da 
CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista. (ausente); 
9.7.1. Certidão Negativa de Falência e Concordata, expedidos 
pelo distribuidor da sede da Licitante em data não superior a 90 
(noventa) dias da data da abertura do certame, se outro prazo 
não constar no documento, Certidão Negativa de Protestos da 
sede do licitante, emitidas em seu nome, datadas dos últimos 90 
(noventa) dias ou que esteja dentro do prazo de validade 
expresso nas próprias. (ausente); 9.7.2. Certidão de Distribuição 
de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da unidade 
jurisdicional da sede da Licitante..." 27/07/2020 17:48:56

23/07/2020 - 17:29:36 60,00 03.555.456/0001-06

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - 
Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do 
sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação 
exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado 
e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da 
sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente 
a etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da 
proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 
9.2. fornecedores cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado 
de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua declaração, 
em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, 
trabalhista à qualificação econômico-financeira e habilitação 
técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A 
proponente não atendeu os Item 9 do edital. 9.4.5. Certidão 
Especifica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.5.4. ... Certidão Negativa 
de Infração Trabalhista. (ausente); 9.7.1. Certidão Negativa de 
Falência e Concordata, expedidos pelo distribuidor da sede da 
Licitante em data não superior a 90 (noventa) dias da data da 
abertura do certame, se outro prazo não constar no documento, 
Certidão Negativa de Protestos da sede do licitante, emitidas 
em seu nome, datadas dos últimos 90 (noventa) dias ou que 
esteja dentro do prazo de validade expresso nas próprias. 
(ausente); 27/07/2020 15:53:12

23/07/2020 - 17:29:39 62,88 13.545.473/0001-16

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - 
Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do 
sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação 
exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado 
e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da 
sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente 
a etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da 
proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 
9.2. fornecedores cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado 
de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua declaração, 
em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, 
trabalhista à qualificação econômico-financeira e habilitação 
técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A 
proponente não atendeu o Item 8.21 do edital. 8.21. Todos os 
licitantes que tiverem suas ofertas regularmente aceitas 
deverão encaminhar proposta inicial e realinhada no prazo 
máximo de 60 (sessenta) minutos via sistema; A proponente não 
atendeu os Item 9 do edital. 9.4.5. Certidão Especifica, emitida 
pela Junta Comercial da sede da licitante, devidamente 
atualizada. (ausente); 9.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida 
pela Junta Comercial da sede da licitante, devidamente 
atualizada. (ausente); 9.5.4. ... em conjunto acompanhado da 
CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista. (ausente); 
9.7.1. Certidão Negativa de Falência e Concordata, expedidos 
pelo distribuidor da sede da Licitante em data não superior a 90 
(noventa) dias da data da abertura do certame, se outro prazo 
não constar no documento, Certidão Negativa de Protestos da 
sede do licitante, emitidas em seu nome, datadas dos últimos 90 
(noventa) dias ou que esteja dentro do prazo de validade 
expresso nas próprias. (ausente); 9.7.2. Certidão de Distribuição 
de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da unidade 
jurisdicional da sede da Licitante..." 27/07/2020 17:48:56

23/07/2020 - 17:35:09 59,99 (lance oculto) 03.555.456/0001-06

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - 
Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do 
sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação 
exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado 
e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da 
sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente 
a etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da 
proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 
9.2. fornecedores cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado 
de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua declaração, 
em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, 
trabalhista à qualificação econômico-financeira e habilitação 
técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A 
proponente não atendeu os Item 9 do edital. 9.4.5. Certidão 
Especifica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.5.4. ... Certidão Negativa 
de Infração Trabalhista. (ausente); 9.7.1. Certidão Negativa de 
Falência e Concordata, expedidos pelo distribuidor da sede da 
Licitante em data não superior a 90 (noventa) dias da data da 
abertura do certame, se outro prazo não constar no documento, 
Certidão Negativa de Protestos da sede do licitante, emitidas 
em seu nome, datadas dos últimos 90 (noventa) dias ou que 
esteja dentro do prazo de validade expresso nas próprias. 
(ausente); 27/07/2020 15:53:12

21/07/2020 - 11:55:16 84,15 (proposta) 21.254.778/0001-05 Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - 
Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do 
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sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação 
exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado 
e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da 
sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente 
a etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da 
proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 
9.2. fornecedores cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado 
de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua declaração, 
em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, 
trabalhista à qualificação econômico-financeira e habilitação 
técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A 
proponente não atendeu os Item 9 do edital. 9.4.5. Certidão 
Especifica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.4.6. Certidão de Inteiro 
Teor, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.5.4. ... Certidão Negativa 
de Infração Trabalhista. (ausente); 9.7.1. ... Certidão Negativa 
de Protestos da sede do licitante, emitidas em seu nome, 
datadas dos últimos 90 (noventa) dias ou que esteja dentro do 
prazo de validade expresso nas próprias. (ausente); 9.7.2. 
Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de 
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em 
data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do 
certame, se outro prazo não constar no documento, através do 
site do (trf1). (ausente); 27/07/2020 11:09:36

22/07/2020 - 03:00:33 189,90 (proposta) 03.555.456/0001-06

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - 
Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do 
sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação 
exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado 
e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da 
sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente 
a etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da 
proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 
9.2. fornecedores cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado 
de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua declaração, 
em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, 
trabalhista à qualificação econômico-financeira e habilitação 
técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A 
proponente não atendeu os Item 9 do edital. 9.4.5. Certidão 
Especifica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.5.4. ... Certidão Negativa 
de Infração Trabalhista. (ausente); 9.7.1. Certidão Negativa de 
Falência e Concordata, expedidos pelo distribuidor da sede da 
Licitante em data não superior a 90 (noventa) dias da data da 
abertura do certame, se outro prazo não constar no documento, 
Certidão Negativa de Protestos da sede do licitante, emitidas 
em seu nome, datadas dos últimos 90 (noventa) dias ou que 
esteja dentro do prazo de validade expresso nas próprias. 
(ausente); 27/07/2020 15:53:12

22/07/2020 - 14:23:17 1.000,00 (proposta) 13.545.473/0001-16

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - 
Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do 
sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação 
exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado 
e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da 
sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente 
a etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da 
proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 
9.2. fornecedores cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado 
de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua declaração, 
em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, 
trabalhista à qualificação econômico-financeira e habilitação 
técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A 
proponente não atendeu o Item 8.21 do edital. 8.21. Todos os 
licitantes que tiverem suas ofertas regularmente aceitas 
deverão encaminhar proposta inicial e realinhada no prazo 
máximo de 60 (sessenta) minutos via sistema; A proponente não 
atendeu os Item 9 do edital. 9.4.5. Certidão Especifica, emitida 
pela Junta Comercial da sede da licitante, devidamente 
atualizada. (ausente); 9.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida 
pela Junta Comercial da sede da licitante, devidamente 
atualizada. (ausente); 9.5.4. ... em conjunto acompanhado da 
CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista. (ausente); 
9.7.1. Certidão Negativa de Falência e Concordata, expedidos 
pelo distribuidor da sede da Licitante em data não superior a 90 
(noventa) dias da data da abertura do certame, se outro prazo 
não constar no documento, Certidão Negativa de Protestos da 
sede do licitante, emitidas em seu nome, datadas dos últimos 90 
(noventa) dias ou que esteja dentro do prazo de validade 
expresso nas próprias. (ausente); 9.7.2. Certidão de Distribuição 
de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da unidade 
jurisdicional da sede da Licitante..." 27/07/2020 17:48:56

22/07/2020 - 17:07:32 123,00 (proposta) 23.104.806/0001-25

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6.13 do edital 
"6.13. O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 
(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação atendendo 
Art. 48, `PAR` 3º, do Decreto nº 10.024, de 2019."

22/07/2020 - 23:11:57 15,15 (proposta) 08.241.684/0001-25
Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6.12 do edital 
Valor abaixo (-81,9664) e não condiz com realidade de mercado 
atual

23/07/2020 - 17:25:43 84,14 13.545.473/0001-16 Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - 
Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do 
sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação 
exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado 
e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da 
sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente 
a etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da 
proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 
9.2. fornecedores cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado 
de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua declaração, 
em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, 
trabalhista à qualificação econômico-financeira e habilitação 
técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A 
proponente não atendeu o Item 8.21 do edital. 8.21. Todos os 
licitantes que tiverem suas ofertas regularmente aceitas 
deverão encaminhar proposta inicial e realinhada no prazo 
máximo de 60 (sessenta) minutos via sistema; A proponente não 
atendeu os Item 9 do edital. 9.4.5. Certidão Especifica, emitida 
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pela Junta Comercial da sede da licitante, devidamente 
atualizada. (ausente); 9.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida 
pela Junta Comercial da sede da licitante, devidamente 
atualizada. (ausente); 9.5.4. ... em conjunto acompanhado da 
CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista. (ausente); 
9.7.1. Certidão Negativa de Falência e Concordata, expedidos 
pelo distribuidor da sede da Licitante em data não superior a 90 
(noventa) dias da data da abertura do certame, se outro prazo 
não constar no documento, Certidão Negativa de Protestos da 
sede do licitante, emitidas em seu nome, datadas dos últimos 90 
(noventa) dias ou que esteja dentro do prazo de validade 
expresso nas próprias. (ausente); 9.7.2. Certidão de Distribuição 
de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da unidade 
jurisdicional da sede da Licitante..." 27/07/2020 17:48:56

23/07/2020 - 17:26:21 84,00 03.555.456/0001-06

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - 
Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do 
sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação 
exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado 
e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da 
sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente 
a etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da 
proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 
9.2. fornecedores cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado 
de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua declaração, 
em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, 
trabalhista à qualificação econômico-financeira e habilitação 
técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A 
proponente não atendeu os Item 9 do edital. 9.4.5. Certidão 
Especifica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.5.4. ... Certidão Negativa 
de Infração Trabalhista. (ausente); 9.7.1. Certidão Negativa de 
Falência e Concordata, expedidos pelo distribuidor da sede da 
Licitante em data não superior a 90 (noventa) dias da data da 
abertura do certame, se outro prazo não constar no documento, 
Certidão Negativa de Protestos da sede do licitante, emitidas 
em seu nome, datadas dos últimos 90 (noventa) dias ou que 
esteja dentro do prazo de validade expresso nas próprias. 
(ausente); 27/07/2020 15:53:12

23/07/2020 - 17:27:39 83,99 13.545.473/0001-16

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - 
Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do 
sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação 
exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado 
e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da 
sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente 
a etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da 
proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 
9.2. fornecedores cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado 
de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua declaração, 
em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, 
trabalhista à qualificação econômico-financeira e habilitação 
técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A 
proponente não atendeu o Item 8.21 do edital. 8.21. Todos os 
licitantes que tiverem suas ofertas regularmente aceitas 
deverão encaminhar proposta inicial e realinhada no prazo 
máximo de 60 (sessenta) minutos via sistema; A proponente não 
atendeu os Item 9 do edital. 9.4.5. Certidão Especifica, emitida 
pela Junta Comercial da sede da licitante, devidamente 
atualizada. (ausente); 9.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida 
pela Junta Comercial da sede da licitante, devidamente 
atualizada. (ausente); 9.5.4. ... em conjunto acompanhado da 
CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista. (ausente); 
9.7.1. Certidão Negativa de Falência e Concordata, expedidos 
pelo distribuidor da sede da Licitante em data não superior a 90 
(noventa) dias da data da abertura do certame, se outro prazo 
não constar no documento, Certidão Negativa de Protestos da 
sede do licitante, emitidas em seu nome, datadas dos últimos 90 
(noventa) dias ou que esteja dentro do prazo de validade 
expresso nas próprias. (ausente); 9.7.2. Certidão de Distribuição 
de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da unidade 
jurisdicional da sede da Licitante..." 27/07/2020 17:48:56

23/07/2020 - 17:27:43 83,96 21.254.778/0001-05

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - 
Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do 
sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação 
exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado 
e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da 
sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente 
a etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da 
proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 
9.2. fornecedores cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado 
de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua declaração, 
em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, 
trabalhista à qualificação econômico-financeira e habilitação 
técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A 
proponente não atendeu os Item 9 do edital. 9.4.5. Certidão 
Especifica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.4.6. Certidão de Inteiro 
Teor, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.5.4. ... Certidão Negativa 
de Infração Trabalhista. (ausente); 9.7.1. ... Certidão Negativa 
de Protestos da sede do licitante, emitidas em seu nome, 
datadas dos últimos 90 (noventa) dias ou que esteja dentro do 
prazo de validade expresso nas próprias. (ausente); 9.7.2. 
Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de 
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em 
data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do 
certame, se outro prazo não constar no documento, através do 
site do (trf1). (ausente); 27/07/2020 11:09:36

23/07/2020 - 17:27:46 83,95 13.545.473/0001-16 Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - 
Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do 
sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação 
exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado 
e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da 
sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente 
a etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da 
proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 
9.2. fornecedores cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado 
de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua declaração, 
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em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, 
trabalhista à qualificação econômico-financeira e habilitação 
técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A 
proponente não atendeu o Item 8.21 do edital. 8.21. Todos os 
licitantes que tiverem suas ofertas regularmente aceitas 
deverão encaminhar proposta inicial e realinhada no prazo 
máximo de 60 (sessenta) minutos via sistema; A proponente não 
atendeu os Item 9 do edital. 9.4.5. Certidão Especifica, emitida 
pela Junta Comercial da sede da licitante, devidamente 
atualizada. (ausente); 9.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida 
pela Junta Comercial da sede da licitante, devidamente 
atualizada. (ausente); 9.5.4. ... em conjunto acompanhado da 
CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista. (ausente); 
9.7.1. Certidão Negativa de Falência e Concordata, expedidos 
pelo distribuidor da sede da Licitante em data não superior a 90 
(noventa) dias da data da abertura do certame, se outro prazo 
não constar no documento, Certidão Negativa de Protestos da 
sede do licitante, emitidas em seu nome, datadas dos últimos 90 
(noventa) dias ou que esteja dentro do prazo de validade 
expresso nas próprias. (ausente); 9.7.2. Certidão de Distribuição 
de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da unidade 
jurisdicional da sede da Licitante..." 27/07/2020 17:48:56

23/07/2020 - 17:27:49 83,90 21.254.778/0001-05

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - 
Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do 
sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação 
exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado 
e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da 
sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente 
a etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da 
proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 
9.2. fornecedores cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado 
de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua declaração, 
em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, 
trabalhista à qualificação econômico-financeira e habilitação 
técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A 
proponente não atendeu os Item 9 do edital. 9.4.5. Certidão 
Especifica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.4.6. Certidão de Inteiro 
Teor, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.5.4. ... Certidão Negativa 
de Infração Trabalhista. (ausente); 9.7.1. ... Certidão Negativa 
de Protestos da sede do licitante, emitidas em seu nome, 
datadas dos últimos 90 (noventa) dias ou que esteja dentro do 
prazo de validade expresso nas próprias. (ausente); 9.7.2. 
Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de 
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em 
data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do 
certame, se outro prazo não constar no documento, através do 
site do (trf1). (ausente); 27/07/2020 11:09:36

23/07/2020 - 17:27:52 83,89 13.545.473/0001-16

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - 
Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do 
sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação 
exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado 
e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da 
sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente 
a etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da 
proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 
9.2. fornecedores cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado 
de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua declaração, 
em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, 
trabalhista à qualificação econômico-financeira e habilitação 
técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A 
proponente não atendeu o Item 8.21 do edital. 8.21. Todos os 
licitantes que tiverem suas ofertas regularmente aceitas 
deverão encaminhar proposta inicial e realinhada no prazo 
máximo de 60 (sessenta) minutos via sistema; A proponente não 
atendeu os Item 9 do edital. 9.4.5. Certidão Especifica, emitida 
pela Junta Comercial da sede da licitante, devidamente 
atualizada. (ausente); 9.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida 
pela Junta Comercial da sede da licitante, devidamente 
atualizada. (ausente); 9.5.4. ... em conjunto acompanhado da 
CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista. (ausente); 
9.7.1. Certidão Negativa de Falência e Concordata, expedidos 
pelo distribuidor da sede da Licitante em data não superior a 90 
(noventa) dias da data da abertura do certame, se outro prazo 
não constar no documento, Certidão Negativa de Protestos da 
sede do licitante, emitidas em seu nome, datadas dos últimos 90 
(noventa) dias ou que esteja dentro do prazo de validade 
expresso nas próprias. (ausente); 9.7.2. Certidão de Distribuição 
de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da unidade 
jurisdicional da sede da Licitante..." 27/07/2020 17:48:56

23/07/2020 - 17:27:55 83,86 21.254.778/0001-05 Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - 
Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do 
sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação 
exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado 
e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da 
sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente 
a etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da 
proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 
9.2. fornecedores cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado 
de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua declaração, 
em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, 
trabalhista à qualificação econômico-financeira e habilitação 
técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A 
proponente não atendeu os Item 9 do edital. 9.4.5. Certidão 
Especifica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.4.6. Certidão de Inteiro 
Teor, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.5.4. ... Certidão Negativa 
de Infração Trabalhista. (ausente); 9.7.1. ... Certidão Negativa 
de Protestos da sede do licitante, emitidas em seu nome, 
datadas dos últimos 90 (noventa) dias ou que esteja dentro do 
prazo de validade expresso nas próprias. (ausente); 9.7.2. 
Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de 
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em 
data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do 
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certame, se outro prazo não constar no documento, através do 
site do (trf1). (ausente); 27/07/2020 11:09:36

23/07/2020 - 17:27:58 83,85 13.545.473/0001-16

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - 
Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do 
sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação 
exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado 
e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da 
sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente 
a etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da 
proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 
9.2. fornecedores cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado 
de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua declaração, 
em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, 
trabalhista à qualificação econômico-financeira e habilitação 
técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A 
proponente não atendeu o Item 8.21 do edital. 8.21. Todos os 
licitantes que tiverem suas ofertas regularmente aceitas 
deverão encaminhar proposta inicial e realinhada no prazo 
máximo de 60 (sessenta) minutos via sistema; A proponente não 
atendeu os Item 9 do edital. 9.4.5. Certidão Especifica, emitida 
pela Junta Comercial da sede da licitante, devidamente 
atualizada. (ausente); 9.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida 
pela Junta Comercial da sede da licitante, devidamente 
atualizada. (ausente); 9.5.4. ... em conjunto acompanhado da 
CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista. (ausente); 
9.7.1. Certidão Negativa de Falência e Concordata, expedidos 
pelo distribuidor da sede da Licitante em data não superior a 90 
(noventa) dias da data da abertura do certame, se outro prazo 
não constar no documento, Certidão Negativa de Protestos da 
sede do licitante, emitidas em seu nome, datadas dos últimos 90 
(noventa) dias ou que esteja dentro do prazo de validade 
expresso nas próprias. (ausente); 9.7.2. Certidão de Distribuição 
de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da unidade 
jurisdicional da sede da Licitante..." 27/07/2020 17:48:56

23/07/2020 - 17:28:03 83,80 21.254.778/0001-05

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - 
Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do 
sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação 
exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado 
e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da 
sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente 
a etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da 
proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 
9.2. fornecedores cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado 
de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua declaração, 
em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, 
trabalhista à qualificação econômico-financeira e habilitação 
técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A 
proponente não atendeu os Item 9 do edital. 9.4.5. Certidão 
Especifica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.4.6. Certidão de Inteiro 
Teor, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.5.4. ... Certidão Negativa 
de Infração Trabalhista. (ausente); 9.7.1. ... Certidão Negativa 
de Protestos da sede do licitante, emitidas em seu nome, 
datadas dos últimos 90 (noventa) dias ou que esteja dentro do 
prazo de validade expresso nas próprias. (ausente); 9.7.2. 
Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de 
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em 
data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do 
certame, se outro prazo não constar no documento, através do 
site do (trf1). (ausente); 27/07/2020 11:09:36

23/07/2020 - 17:28:06 83,79 13.545.473/0001-16

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - 
Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do 
sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação 
exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado 
e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da 
sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente 
a etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da 
proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 
9.2. fornecedores cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado 
de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua declaração, 
em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, 
trabalhista à qualificação econômico-financeira e habilitação 
técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A 
proponente não atendeu o Item 8.21 do edital. 8.21. Todos os 
licitantes que tiverem suas ofertas regularmente aceitas 
deverão encaminhar proposta inicial e realinhada no prazo 
máximo de 60 (sessenta) minutos via sistema; A proponente não 
atendeu os Item 9 do edital. 9.4.5. Certidão Especifica, emitida 
pela Junta Comercial da sede da licitante, devidamente 
atualizada. (ausente); 9.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida 
pela Junta Comercial da sede da licitante, devidamente 
atualizada. (ausente); 9.5.4. ... em conjunto acompanhado da 
CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista. (ausente); 
9.7.1. Certidão Negativa de Falência e Concordata, expedidos 
pelo distribuidor da sede da Licitante em data não superior a 90 
(noventa) dias da data da abertura do certame, se outro prazo 
não constar no documento, Certidão Negativa de Protestos da 
sede do licitante, emitidas em seu nome, datadas dos últimos 90 
(noventa) dias ou que esteja dentro do prazo de validade 
expresso nas próprias. (ausente); 9.7.2. Certidão de Distribuição 
de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da unidade 
jurisdicional da sede da Licitante..." 27/07/2020 17:48:56

23/07/2020 - 17:28:09 83,71 21.254.778/0001-05 Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - 
Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do 
sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação 
exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado 
e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da 
sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente 
a etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da 
proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 
9.2. fornecedores cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado 
de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua declaração, 
em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, 
trabalhista à qualificação econômico-financeira e habilitação 
técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A 
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proponente não atendeu os Item 9 do edital. 9.4.5. Certidão 
Especifica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.4.6. Certidão de Inteiro 
Teor, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.5.4. ... Certidão Negativa 
de Infração Trabalhista. (ausente); 9.7.1. ... Certidão Negativa 
de Protestos da sede do licitante, emitidas em seu nome, 
datadas dos últimos 90 (noventa) dias ou que esteja dentro do 
prazo de validade expresso nas próprias. (ausente); 9.7.2. 
Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de 
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em 
data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do 
certame, se outro prazo não constar no documento, através do 
site do (trf1). (ausente); 27/07/2020 11:09:36

23/07/2020 - 17:28:12 83,70 13.545.473/0001-16

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - 
Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do 
sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação 
exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado 
e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da 
sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente 
a etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da 
proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 
9.2. fornecedores cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado 
de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua declaração, 
em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, 
trabalhista à qualificação econômico-financeira e habilitação 
técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A 
proponente não atendeu o Item 8.21 do edital. 8.21. Todos os 
licitantes que tiverem suas ofertas regularmente aceitas 
deverão encaminhar proposta inicial e realinhada no prazo 
máximo de 60 (sessenta) minutos via sistema; A proponente não 
atendeu os Item 9 do edital. 9.4.5. Certidão Especifica, emitida 
pela Junta Comercial da sede da licitante, devidamente 
atualizada. (ausente); 9.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida 
pela Junta Comercial da sede da licitante, devidamente 
atualizada. (ausente); 9.5.4. ... em conjunto acompanhado da 
CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista. (ausente); 
9.7.1. Certidão Negativa de Falência e Concordata, expedidos 
pelo distribuidor da sede da Licitante em data não superior a 90 
(noventa) dias da data da abertura do certame, se outro prazo 
não constar no documento, Certidão Negativa de Protestos da 
sede do licitante, emitidas em seu nome, datadas dos últimos 90 
(noventa) dias ou que esteja dentro do prazo de validade 
expresso nas próprias. (ausente); 9.7.2. Certidão de Distribuição 
de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da unidade 
jurisdicional da sede da Licitante..." 27/07/2020 17:48:56

23/07/2020 - 17:28:16 83,61 21.254.778/0001-05

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - 
Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do 
sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação 
exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado 
e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da 
sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente 
a etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da 
proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 
9.2. fornecedores cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado 
de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua declaração, 
em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, 
trabalhista à qualificação econômico-financeira e habilitação 
técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A 
proponente não atendeu os Item 9 do edital. 9.4.5. Certidão 
Especifica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.4.6. Certidão de Inteiro 
Teor, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.5.4. ... Certidão Negativa 
de Infração Trabalhista. (ausente); 9.7.1. ... Certidão Negativa 
de Protestos da sede do licitante, emitidas em seu nome, 
datadas dos últimos 90 (noventa) dias ou que esteja dentro do 
prazo de validade expresso nas próprias. (ausente); 9.7.2. 
Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de 
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em 
data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do 
certame, se outro prazo não constar no documento, através do 
site do (trf1). (ausente); 27/07/2020 11:09:36

23/07/2020 - 17:28:19 83,60 13.545.473/0001-16

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - 
Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do 
sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação 
exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado 
e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da 
sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente 
a etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da 
proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 
9.2. fornecedores cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado 
de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua declaração, 
em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, 
trabalhista à qualificação econômico-financeira e habilitação 
técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A 
proponente não atendeu o Item 8.21 do edital. 8.21. Todos os 
licitantes que tiverem suas ofertas regularmente aceitas 
deverão encaminhar proposta inicial e realinhada no prazo 
máximo de 60 (sessenta) minutos via sistema; A proponente não 
atendeu os Item 9 do edital. 9.4.5. Certidão Especifica, emitida 
pela Junta Comercial da sede da licitante, devidamente 
atualizada. (ausente); 9.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida 
pela Junta Comercial da sede da licitante, devidamente 
atualizada. (ausente); 9.5.4. ... em conjunto acompanhado da 
CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista. (ausente); 
9.7.1. Certidão Negativa de Falência e Concordata, expedidos 
pelo distribuidor da sede da Licitante em data não superior a 90 
(noventa) dias da data da abertura do certame, se outro prazo 
não constar no documento, Certidão Negativa de Protestos da 
sede do licitante, emitidas em seu nome, datadas dos últimos 90 
(noventa) dias ou que esteja dentro do prazo de validade 
expresso nas próprias. (ausente); 9.7.2. Certidão de Distribuição 
de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da unidade 
jurisdicional da sede da Licitante..." 27/07/2020 17:48:56

23/07/2020 - 17:28:22 83,51 21.254.778/0001-05 Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - 
Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do 
sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação 
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exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado 
e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da 
sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente 
a etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da 
proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 
9.2. fornecedores cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado 
de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua declaração, 
em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, 
trabalhista à qualificação econômico-financeira e habilitação 
técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A 
proponente não atendeu os Item 9 do edital. 9.4.5. Certidão 
Especifica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.4.6. Certidão de Inteiro 
Teor, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.5.4. ... Certidão Negativa 
de Infração Trabalhista. (ausente); 9.7.1. ... Certidão Negativa 
de Protestos da sede do licitante, emitidas em seu nome, 
datadas dos últimos 90 (noventa) dias ou que esteja dentro do 
prazo de validade expresso nas próprias. (ausente); 9.7.2. 
Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de 
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em 
data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do 
certame, se outro prazo não constar no documento, através do 
site do (trf1). (ausente); 27/07/2020 11:09:36

23/07/2020 - 17:28:25 83,50 13.545.473/0001-16

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - 
Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do 
sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação 
exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado 
e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da 
sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente 
a etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da 
proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 
9.2. fornecedores cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado 
de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua declaração, 
em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, 
trabalhista à qualificação econômico-financeira e habilitação 
técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A 
proponente não atendeu o Item 8.21 do edital. 8.21. Todos os 
licitantes que tiverem suas ofertas regularmente aceitas 
deverão encaminhar proposta inicial e realinhada no prazo 
máximo de 60 (sessenta) minutos via sistema; A proponente não 
atendeu os Item 9 do edital. 9.4.5. Certidão Especifica, emitida 
pela Junta Comercial da sede da licitante, devidamente 
atualizada. (ausente); 9.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida 
pela Junta Comercial da sede da licitante, devidamente 
atualizada. (ausente); 9.5.4. ... em conjunto acompanhado da 
CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista. (ausente); 
9.7.1. Certidão Negativa de Falência e Concordata, expedidos 
pelo distribuidor da sede da Licitante em data não superior a 90 
(noventa) dias da data da abertura do certame, se outro prazo 
não constar no documento, Certidão Negativa de Protestos da 
sede do licitante, emitidas em seu nome, datadas dos últimos 90 
(noventa) dias ou que esteja dentro do prazo de validade 
expresso nas próprias. (ausente); 9.7.2. Certidão de Distribuição 
de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da unidade 
jurisdicional da sede da Licitante..." 27/07/2020 17:48:56

23/07/2020 - 17:28:28 83,46 21.254.778/0001-05

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - 
Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do 
sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação 
exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado 
e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da 
sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente 
a etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da 
proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 
9.2. fornecedores cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado 
de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua declaração, 
em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, 
trabalhista à qualificação econômico-financeira e habilitação 
técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A 
proponente não atendeu os Item 9 do edital. 9.4.5. Certidão 
Especifica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.4.6. Certidão de Inteiro 
Teor, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.5.4. ... Certidão Negativa 
de Infração Trabalhista. (ausente); 9.7.1. ... Certidão Negativa 
de Protestos da sede do licitante, emitidas em seu nome, 
datadas dos últimos 90 (noventa) dias ou que esteja dentro do 
prazo de validade expresso nas próprias. (ausente); 9.7.2. 
Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de 
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em 
data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do 
certame, se outro prazo não constar no documento, através do 
site do (trf1). (ausente); 27/07/2020 11:09:36

23/07/2020 - 17:28:31 83,45 13.545.473/0001-16 Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - 
Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do 
sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação 
exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado 
e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da 
sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente 
a etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da 
proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 
9.2. fornecedores cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado 
de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua declaração, 
em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, 
trabalhista à qualificação econômico-financeira e habilitação 
técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A 
proponente não atendeu o Item 8.21 do edital. 8.21. Todos os 
licitantes que tiverem suas ofertas regularmente aceitas 
deverão encaminhar proposta inicial e realinhada no prazo 
máximo de 60 (sessenta) minutos via sistema; A proponente não 
atendeu os Item 9 do edital. 9.4.5. Certidão Especifica, emitida 
pela Junta Comercial da sede da licitante, devidamente 
atualizada. (ausente); 9.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida 
pela Junta Comercial da sede da licitante, devidamente 
atualizada. (ausente); 9.5.4. ... em conjunto acompanhado da 
CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista. (ausente); 

Page 167 of 232Portal de Compras Públicas | Ata Final

30/07/2020file:///C:/Users/FABIO/Downloads/AtaTotal_120274.html



Data Valor CNPJ Situação
9.7.1. Certidão Negativa de Falência e Concordata, expedidos 
pelo distribuidor da sede da Licitante em data não superior a 90 
(noventa) dias da data da abertura do certame, se outro prazo 
não constar no documento, Certidão Negativa de Protestos da 
sede do licitante, emitidas em seu nome, datadas dos últimos 90 
(noventa) dias ou que esteja dentro do prazo de validade 
expresso nas próprias. (ausente); 9.7.2. Certidão de Distribuição 
de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da unidade 
jurisdicional da sede da Licitante..." 27/07/2020 17:48:56

23/07/2020 - 17:28:35 83,35 21.254.778/0001-05

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - 
Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do 
sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação 
exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado 
e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da 
sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente 
a etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da 
proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 
9.2. fornecedores cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado 
de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua declaração, 
em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, 
trabalhista à qualificação econômico-financeira e habilitação 
técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A 
proponente não atendeu os Item 9 do edital. 9.4.5. Certidão 
Especifica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.4.6. Certidão de Inteiro 
Teor, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.5.4. ... Certidão Negativa 
de Infração Trabalhista. (ausente); 9.7.1. ... Certidão Negativa 
de Protestos da sede do licitante, emitidas em seu nome, 
datadas dos últimos 90 (noventa) dias ou que esteja dentro do 
prazo de validade expresso nas próprias. (ausente); 9.7.2. 
Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de 
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em 
data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do 
certame, se outro prazo não constar no documento, através do 
site do (trf1). (ausente); 27/07/2020 11:09:36

23/07/2020 - 17:28:38 83,34 13.545.473/0001-16

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - 
Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do 
sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação 
exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado 
e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da 
sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente 
a etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da 
proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 
9.2. fornecedores cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado 
de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua declaração, 
em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, 
trabalhista à qualificação econômico-financeira e habilitação 
técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A 
proponente não atendeu o Item 8.21 do edital. 8.21. Todos os 
licitantes que tiverem suas ofertas regularmente aceitas 
deverão encaminhar proposta inicial e realinhada no prazo 
máximo de 60 (sessenta) minutos via sistema; A proponente não 
atendeu os Item 9 do edital. 9.4.5. Certidão Especifica, emitida 
pela Junta Comercial da sede da licitante, devidamente 
atualizada. (ausente); 9.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida 
pela Junta Comercial da sede da licitante, devidamente 
atualizada. (ausente); 9.5.4. ... em conjunto acompanhado da 
CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista. (ausente); 
9.7.1. Certidão Negativa de Falência e Concordata, expedidos 
pelo distribuidor da sede da Licitante em data não superior a 90 
(noventa) dias da data da abertura do certame, se outro prazo 
não constar no documento, Certidão Negativa de Protestos da 
sede do licitante, emitidas em seu nome, datadas dos últimos 90 
(noventa) dias ou que esteja dentro do prazo de validade 
expresso nas próprias. (ausente); 9.7.2. Certidão de Distribuição 
de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da unidade 
jurisdicional da sede da Licitante..." 27/07/2020 17:48:56

23/07/2020 - 17:28:42 82,00 03.555.456/0001-06

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - 
Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do 
sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação 
exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado 
e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da 
sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente 
a etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da 
proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 
9.2. fornecedores cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado 
de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua declaração, 
em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, 
trabalhista à qualificação econômico-financeira e habilitação 
técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A 
proponente não atendeu os Item 9 do edital. 9.4.5. Certidão 
Especifica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.5.4. ... Certidão Negativa 
de Infração Trabalhista. (ausente); 9.7.1. Certidão Negativa de 
Falência e Concordata, expedidos pelo distribuidor da sede da 
Licitante em data não superior a 90 (noventa) dias da data da 
abertura do certame, se outro prazo não constar no documento, 
Certidão Negativa de Protestos da sede do licitante, emitidas 
em seu nome, datadas dos últimos 90 (noventa) dias ou que 
esteja dentro do prazo de validade expresso nas próprias. 
(ausente); 27/07/2020 15:53:12

23/07/2020 - 17:28:45 81,93 21.254.778/0001-05 Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - 
Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do 
sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação 
exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado 
e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da 
sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente 
a etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da 
proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 
9.2. fornecedores cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado 
de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua declaração, 
em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, 
trabalhista à qualificação econômico-financeira e habilitação 
técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A 
proponente não atendeu os Item 9 do edital. 9.4.5. Certidão 
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Especifica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.4.6. Certidão de Inteiro 
Teor, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.5.4. ... Certidão Negativa 
de Infração Trabalhista. (ausente); 9.7.1. ... Certidão Negativa 
de Protestos da sede do licitante, emitidas em seu nome, 
datadas dos últimos 90 (noventa) dias ou que esteja dentro do 
prazo de validade expresso nas próprias. (ausente); 9.7.2. 
Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de 
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em 
data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do 
certame, se outro prazo não constar no documento, através do 
site do (trf1). (ausente); 27/07/2020 11:09:36

23/07/2020 - 17:28:49 81,92 13.545.473/0001-16

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - 
Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do 
sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação 
exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado 
e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da 
sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente 
a etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da 
proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 
9.2. fornecedores cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado 
de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua declaração, 
em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, 
trabalhista à qualificação econômico-financeira e habilitação 
técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A 
proponente não atendeu o Item 8.21 do edital. 8.21. Todos os 
licitantes que tiverem suas ofertas regularmente aceitas 
deverão encaminhar proposta inicial e realinhada no prazo 
máximo de 60 (sessenta) minutos via sistema; A proponente não 
atendeu os Item 9 do edital. 9.4.5. Certidão Especifica, emitida 
pela Junta Comercial da sede da licitante, devidamente 
atualizada. (ausente); 9.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida 
pela Junta Comercial da sede da licitante, devidamente 
atualizada. (ausente); 9.5.4. ... em conjunto acompanhado da 
CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista. (ausente); 
9.7.1. Certidão Negativa de Falência e Concordata, expedidos 
pelo distribuidor da sede da Licitante em data não superior a 90 
(noventa) dias da data da abertura do certame, se outro prazo 
não constar no documento, Certidão Negativa de Protestos da 
sede do licitante, emitidas em seu nome, datadas dos últimos 90 
(noventa) dias ou que esteja dentro do prazo de validade 
expresso nas próprias. (ausente); 9.7.2. Certidão de Distribuição 
de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da unidade 
jurisdicional da sede da Licitante..." 27/07/2020 17:48:56

23/07/2020 - 17:28:56 79,00 03.555.456/0001-06

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - 
Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do 
sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação 
exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado 
e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da 
sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente 
a etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da 
proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 
9.2. fornecedores cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado 
de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua declaração, 
em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, 
trabalhista à qualificação econômico-financeira e habilitação 
técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A 
proponente não atendeu os Item 9 do edital. 9.4.5. Certidão 
Especifica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.5.4. ... Certidão Negativa 
de Infração Trabalhista. (ausente); 9.7.1. Certidão Negativa de 
Falência e Concordata, expedidos pelo distribuidor da sede da 
Licitante em data não superior a 90 (noventa) dias da data da 
abertura do certame, se outro prazo não constar no documento, 
Certidão Negativa de Protestos da sede do licitante, emitidas 
em seu nome, datadas dos últimos 90 (noventa) dias ou que 
esteja dentro do prazo de validade expresso nas próprias. 
(ausente); 27/07/2020 15:53:12

23/07/2020 - 17:29:00 78,99 13.545.473/0001-16

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - 
Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do 
sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação 
exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado 
e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da 
sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente 
a etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da 
proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 
9.2. fornecedores cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado 
de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua declaração, 
em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, 
trabalhista à qualificação econômico-financeira e habilitação 
técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A 
proponente não atendeu o Item 8.21 do edital. 8.21. Todos os 
licitantes que tiverem suas ofertas regularmente aceitas 
deverão encaminhar proposta inicial e realinhada no prazo 
máximo de 60 (sessenta) minutos via sistema; A proponente não 
atendeu os Item 9 do edital. 9.4.5. Certidão Especifica, emitida 
pela Junta Comercial da sede da licitante, devidamente 
atualizada. (ausente); 9.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida 
pela Junta Comercial da sede da licitante, devidamente 
atualizada. (ausente); 9.5.4. ... em conjunto acompanhado da 
CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista. (ausente); 
9.7.1. Certidão Negativa de Falência e Concordata, expedidos 
pelo distribuidor da sede da Licitante em data não superior a 90 
(noventa) dias da data da abertura do certame, se outro prazo 
não constar no documento, Certidão Negativa de Protestos da 
sede do licitante, emitidas em seu nome, datadas dos últimos 90 
(noventa) dias ou que esteja dentro do prazo de validade 
expresso nas próprias. (ausente); 9.7.2. Certidão de Distribuição 
de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da unidade 
jurisdicional da sede da Licitante..." 27/07/2020 17:48:56

23/07/2020 - 17:29:06 78,95 21.254.778/0001-05 Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - 
Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do 
sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação 
exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado 
e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da 
sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente 
a etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da 
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proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 
9.2. fornecedores cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado 
de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua declaração, 
em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, 
trabalhista à qualificação econômico-financeira e habilitação 
técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A 
proponente não atendeu os Item 9 do edital. 9.4.5. Certidão 
Especifica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.4.6. Certidão de Inteiro 
Teor, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.5.4. ... Certidão Negativa 
de Infração Trabalhista. (ausente); 9.7.1. ... Certidão Negativa 
de Protestos da sede do licitante, emitidas em seu nome, 
datadas dos últimos 90 (noventa) dias ou que esteja dentro do 
prazo de validade expresso nas próprias. (ausente); 9.7.2. 
Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de 
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em 
data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do 
certame, se outro prazo não constar no documento, através do 
site do (trf1). (ausente); 27/07/2020 11:09:36

23/07/2020 - 17:29:09 78,94 13.545.473/0001-16

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - 
Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do 
sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação 
exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado 
e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da 
sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente 
a etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da 
proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 
9.2. fornecedores cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado 
de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua declaração, 
em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, 
trabalhista à qualificação econômico-financeira e habilitação 
técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A 
proponente não atendeu o Item 8.21 do edital. 8.21. Todos os 
licitantes que tiverem suas ofertas regularmente aceitas 
deverão encaminhar proposta inicial e realinhada no prazo 
máximo de 60 (sessenta) minutos via sistema; A proponente não 
atendeu os Item 9 do edital. 9.4.5. Certidão Especifica, emitida 
pela Junta Comercial da sede da licitante, devidamente 
atualizada. (ausente); 9.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida 
pela Junta Comercial da sede da licitante, devidamente 
atualizada. (ausente); 9.5.4. ... em conjunto acompanhado da 
CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista. (ausente); 
9.7.1. Certidão Negativa de Falência e Concordata, expedidos 
pelo distribuidor da sede da Licitante em data não superior a 90 
(noventa) dias da data da abertura do certame, se outro prazo 
não constar no documento, Certidão Negativa de Protestos da 
sede do licitante, emitidas em seu nome, datadas dos últimos 90 
(noventa) dias ou que esteja dentro do prazo de validade 
expresso nas próprias. (ausente); 9.7.2. Certidão de Distribuição 
de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da unidade 
jurisdicional da sede da Licitante..." 27/07/2020 17:48:56

23/07/2020 - 17:29:13 78,85 21.254.778/0001-05

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - 
Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do 
sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação 
exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado 
e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da 
sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente 
a etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da 
proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 
9.2. fornecedores cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado 
de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua declaração, 
em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, 
trabalhista à qualificação econômico-financeira e habilitação 
técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A 
proponente não atendeu os Item 9 do edital. 9.4.5. Certidão 
Especifica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.4.6. Certidão de Inteiro 
Teor, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.5.4. ... Certidão Negativa 
de Infração Trabalhista. (ausente); 9.7.1. ... Certidão Negativa 
de Protestos da sede do licitante, emitidas em seu nome, 
datadas dos últimos 90 (noventa) dias ou que esteja dentro do 
prazo de validade expresso nas próprias. (ausente); 9.7.2. 
Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de 
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em 
data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do 
certame, se outro prazo não constar no documento, através do 
site do (trf1). (ausente); 27/07/2020 11:09:36

23/07/2020 - 17:29:16 78,84 13.545.473/0001-16 Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - 
Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do 
sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação 
exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado 
e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da 
sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente 
a etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da 
proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 
9.2. fornecedores cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado 
de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua declaração, 
em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, 
trabalhista à qualificação econômico-financeira e habilitação 
técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A 
proponente não atendeu o Item 8.21 do edital. 8.21. Todos os 
licitantes que tiverem suas ofertas regularmente aceitas 
deverão encaminhar proposta inicial e realinhada no prazo 
máximo de 60 (sessenta) minutos via sistema; A proponente não 
atendeu os Item 9 do edital. 9.4.5. Certidão Especifica, emitida 
pela Junta Comercial da sede da licitante, devidamente 
atualizada. (ausente); 9.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida 
pela Junta Comercial da sede da licitante, devidamente 
atualizada. (ausente); 9.5.4. ... em conjunto acompanhado da 
CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista. (ausente); 
9.7.1. Certidão Negativa de Falência e Concordata, expedidos 
pelo distribuidor da sede da Licitante em data não superior a 90 
(noventa) dias da data da abertura do certame, se outro prazo 
não constar no documento, Certidão Negativa de Protestos da 
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sede do licitante, emitidas em seu nome, datadas dos últimos 90 
(noventa) dias ou que esteja dentro do prazo de validade 
expresso nas próprias. (ausente); 9.7.2. Certidão de Distribuição 
de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da unidade 
jurisdicional da sede da Licitante..." 27/07/2020 17:48:56

23/07/2020 - 17:29:20 78,76 21.254.778/0001-05

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - 
Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do 
sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação 
exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado 
e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da 
sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente 
a etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da 
proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 
9.2. fornecedores cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado 
de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua declaração, 
em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, 
trabalhista à qualificação econômico-financeira e habilitação 
técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A 
proponente não atendeu os Item 9 do edital. 9.4.5. Certidão 
Especifica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.4.6. Certidão de Inteiro 
Teor, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.5.4. ... Certidão Negativa 
de Infração Trabalhista. (ausente); 9.7.1. ... Certidão Negativa 
de Protestos da sede do licitante, emitidas em seu nome, 
datadas dos últimos 90 (noventa) dias ou que esteja dentro do 
prazo de validade expresso nas próprias. (ausente); 9.7.2. 
Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de 
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em 
data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do 
certame, se outro prazo não constar no documento, através do 
site do (trf1). (ausente); 27/07/2020 11:09:36

23/07/2020 - 17:29:23 78,75 13.545.473/0001-16

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - 
Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do 
sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação 
exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado 
e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da 
sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente 
a etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da 
proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 
9.2. fornecedores cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado 
de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua declaração, 
em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, 
trabalhista à qualificação econômico-financeira e habilitação 
técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A 
proponente não atendeu o Item 8.21 do edital. 8.21. Todos os 
licitantes que tiverem suas ofertas regularmente aceitas 
deverão encaminhar proposta inicial e realinhada no prazo 
máximo de 60 (sessenta) minutos via sistema; A proponente não 
atendeu os Item 9 do edital. 9.4.5. Certidão Especifica, emitida 
pela Junta Comercial da sede da licitante, devidamente 
atualizada. (ausente); 9.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida 
pela Junta Comercial da sede da licitante, devidamente 
atualizada. (ausente); 9.5.4. ... em conjunto acompanhado da 
CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista. (ausente); 
9.7.1. Certidão Negativa de Falência e Concordata, expedidos 
pelo distribuidor da sede da Licitante em data não superior a 90 
(noventa) dias da data da abertura do certame, se outro prazo 
não constar no documento, Certidão Negativa de Protestos da 
sede do licitante, emitidas em seu nome, datadas dos últimos 90 
(noventa) dias ou que esteja dentro do prazo de validade 
expresso nas próprias. (ausente); 9.7.2. Certidão de Distribuição 
de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da unidade 
jurisdicional da sede da Licitante..." 27/07/2020 17:48:56

23/07/2020 - 17:29:27 78,69 21.254.778/0001-05

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - 
Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do 
sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação 
exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado 
e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da 
sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente 
a etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da 
proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 
9.2. fornecedores cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado 
de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua declaração, 
em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, 
trabalhista à qualificação econômico-financeira e habilitação 
técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A 
proponente não atendeu os Item 9 do edital. 9.4.5. Certidão 
Especifica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.4.6. Certidão de Inteiro 
Teor, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.5.4. ... Certidão Negativa 
de Infração Trabalhista. (ausente); 9.7.1. ... Certidão Negativa 
de Protestos da sede do licitante, emitidas em seu nome, 
datadas dos últimos 90 (noventa) dias ou que esteja dentro do 
prazo de validade expresso nas próprias. (ausente); 9.7.2. 
Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de 
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em 
data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do 
certame, se outro prazo não constar no documento, através do 
site do (trf1). (ausente); 27/07/2020 11:09:36

23/07/2020 - 17:29:30 78,68 13.545.473/0001-16 Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - 
Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do 
sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação 
exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado 
e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da 
sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente 
a etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da 
proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 
9.2. fornecedores cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado 
de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua declaração, 
em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, 
trabalhista à qualificação econômico-financeira e habilitação 
técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A 
proponente não atendeu o Item 8.21 do edital. 8.21. Todos os 
licitantes que tiverem suas ofertas regularmente aceitas 
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deverão encaminhar proposta inicial e realinhada no prazo 
máximo de 60 (sessenta) minutos via sistema; A proponente não 
atendeu os Item 9 do edital. 9.4.5. Certidão Especifica, emitida 
pela Junta Comercial da sede da licitante, devidamente 
atualizada. (ausente); 9.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida 
pela Junta Comercial da sede da licitante, devidamente 
atualizada. (ausente); 9.5.4. ... em conjunto acompanhado da 
CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista. (ausente); 
9.7.1. Certidão Negativa de Falência e Concordata, expedidos 
pelo distribuidor da sede da Licitante em data não superior a 90 
(noventa) dias da data da abertura do certame, se outro prazo 
não constar no documento, Certidão Negativa de Protestos da 
sede do licitante, emitidas em seu nome, datadas dos últimos 90 
(noventa) dias ou que esteja dentro do prazo de validade 
expresso nas próprias. (ausente); 9.7.2. Certidão de Distribuição 
de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da unidade 
jurisdicional da sede da Licitante..." 27/07/2020 17:48:56

23/07/2020 - 17:29:34 78,61 21.254.778/0001-05

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - 
Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do 
sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação 
exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado 
e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da 
sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente 
a etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da 
proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 
9.2. fornecedores cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado 
de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua declaração, 
em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, 
trabalhista à qualificação econômico-financeira e habilitação 
técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A 
proponente não atendeu os Item 9 do edital. 9.4.5. Certidão 
Especifica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.4.6. Certidão de Inteiro 
Teor, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.5.4. ... Certidão Negativa 
de Infração Trabalhista. (ausente); 9.7.1. ... Certidão Negativa 
de Protestos da sede do licitante, emitidas em seu nome, 
datadas dos últimos 90 (noventa) dias ou que esteja dentro do 
prazo de validade expresso nas próprias. (ausente); 9.7.2. 
Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de 
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em 
data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do 
certame, se outro prazo não constar no documento, através do 
site do (trf1). (ausente); 27/07/2020 11:09:36

23/07/2020 - 17:29:38 78,60 13.545.473/0001-16

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - 
Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do 
sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação 
exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado 
e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da 
sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente 
a etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da 
proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 
9.2. fornecedores cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado 
de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua declaração, 
em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, 
trabalhista à qualificação econômico-financeira e habilitação 
técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A 
proponente não atendeu o Item 8.21 do edital. 8.21. Todos os 
licitantes que tiverem suas ofertas regularmente aceitas 
deverão encaminhar proposta inicial e realinhada no prazo 
máximo de 60 (sessenta) minutos via sistema; A proponente não 
atendeu os Item 9 do edital. 9.4.5. Certidão Especifica, emitida 
pela Junta Comercial da sede da licitante, devidamente 
atualizada. (ausente); 9.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida 
pela Junta Comercial da sede da licitante, devidamente 
atualizada. (ausente); 9.5.4. ... em conjunto acompanhado da 
CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista. (ausente); 
9.7.1. Certidão Negativa de Falência e Concordata, expedidos 
pelo distribuidor da sede da Licitante em data não superior a 90 
(noventa) dias da data da abertura do certame, se outro prazo 
não constar no documento, Certidão Negativa de Protestos da 
sede do licitante, emitidas em seu nome, datadas dos últimos 90 
(noventa) dias ou que esteja dentro do prazo de validade 
expresso nas próprias. (ausente); 9.7.2. Certidão de Distribuição 
de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da unidade 
jurisdicional da sede da Licitante..." 27/07/2020 17:48:56

23/07/2020 - 17:29:41 78,54 21.254.778/0001-05

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - 
Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do 
sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação 
exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado 
e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da 
sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente 
a etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da 
proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 
9.2. fornecedores cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado 
de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua declaração, 
em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, 
trabalhista à qualificação econômico-financeira e habilitação 
técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A 
proponente não atendeu os Item 9 do edital. 9.4.5. Certidão 
Especifica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.4.6. Certidão de Inteiro 
Teor, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.5.4. ... Certidão Negativa 
de Infração Trabalhista. (ausente); 9.7.1. ... Certidão Negativa 
de Protestos da sede do licitante, emitidas em seu nome, 
datadas dos últimos 90 (noventa) dias ou que esteja dentro do 
prazo de validade expresso nas próprias. (ausente); 9.7.2. 
Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de 
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em 
data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do 
certame, se outro prazo não constar no documento, através do 
site do (trf1). (ausente); 27/07/2020 11:09:36

23/07/2020 - 17:29:44 78,53 13.545.473/0001-16 Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - 
Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do 
sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação 
exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado 
e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da 
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sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente 
a etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da 
proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 
9.2. fornecedores cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado 
de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua declaração, 
em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, 
trabalhista à qualificação econômico-financeira e habilitação 
técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A 
proponente não atendeu o Item 8.21 do edital. 8.21. Todos os 
licitantes que tiverem suas ofertas regularmente aceitas 
deverão encaminhar proposta inicial e realinhada no prazo 
máximo de 60 (sessenta) minutos via sistema; A proponente não 
atendeu os Item 9 do edital. 9.4.5. Certidão Especifica, emitida 
pela Junta Comercial da sede da licitante, devidamente 
atualizada. (ausente); 9.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida 
pela Junta Comercial da sede da licitante, devidamente 
atualizada. (ausente); 9.5.4. ... em conjunto acompanhado da 
CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista. (ausente); 
9.7.1. Certidão Negativa de Falência e Concordata, expedidos 
pelo distribuidor da sede da Licitante em data não superior a 90 
(noventa) dias da data da abertura do certame, se outro prazo 
não constar no documento, Certidão Negativa de Protestos da 
sede do licitante, emitidas em seu nome, datadas dos últimos 90 
(noventa) dias ou que esteja dentro do prazo de validade 
expresso nas próprias. (ausente); 9.7.2. Certidão de Distribuição 
de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da unidade 
jurisdicional da sede da Licitante..." 27/07/2020 17:48:56

23/07/2020 - 17:29:49 78,50 21.254.778/0001-05

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - 
Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do 
sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação 
exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado 
e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da 
sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente 
a etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da 
proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 
9.2. fornecedores cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado 
de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua declaração, 
em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, 
trabalhista à qualificação econômico-financeira e habilitação 
técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A 
proponente não atendeu os Item 9 do edital. 9.4.5. Certidão 
Especifica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.4.6. Certidão de Inteiro 
Teor, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.5.4. ... Certidão Negativa 
de Infração Trabalhista. (ausente); 9.7.1. ... Certidão Negativa 
de Protestos da sede do licitante, emitidas em seu nome, 
datadas dos últimos 90 (noventa) dias ou que esteja dentro do 
prazo de validade expresso nas próprias. (ausente); 9.7.2. 
Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de 
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em 
data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do 
certame, se outro prazo não constar no documento, através do 
site do (trf1). (ausente); 27/07/2020 11:09:36

23/07/2020 - 17:29:52 78,49 13.545.473/0001-16

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - 
Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do 
sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação 
exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado 
e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da 
sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente 
a etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da 
proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 
9.2. fornecedores cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado 
de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua declaração, 
em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, 
trabalhista à qualificação econômico-financeira e habilitação 
técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A 
proponente não atendeu o Item 8.21 do edital. 8.21. Todos os 
licitantes que tiverem suas ofertas regularmente aceitas 
deverão encaminhar proposta inicial e realinhada no prazo 
máximo de 60 (sessenta) minutos via sistema; A proponente não 
atendeu os Item 9 do edital. 9.4.5. Certidão Especifica, emitida 
pela Junta Comercial da sede da licitante, devidamente 
atualizada. (ausente); 9.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida 
pela Junta Comercial da sede da licitante, devidamente 
atualizada. (ausente); 9.5.4. ... em conjunto acompanhado da 
CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista. (ausente); 
9.7.1. Certidão Negativa de Falência e Concordata, expedidos 
pelo distribuidor da sede da Licitante em data não superior a 90 
(noventa) dias da data da abertura do certame, se outro prazo 
não constar no documento, Certidão Negativa de Protestos da 
sede do licitante, emitidas em seu nome, datadas dos últimos 90 
(noventa) dias ou que esteja dentro do prazo de validade 
expresso nas próprias. (ausente); 9.7.2. Certidão de Distribuição 
de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da unidade 
jurisdicional da sede da Licitante..." 27/07/2020 17:48:56

23/07/2020 - 17:29:56 70,00 03.555.456/0001-06 Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - 
Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do 
sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação 
exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado 
e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da 
sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente 
a etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da 
proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 
9.2. fornecedores cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado 
de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua declaração, 
em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, 
trabalhista à qualificação econômico-financeira e habilitação 
técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A 
proponente não atendeu os Item 9 do edital. 9.4.5. Certidão 
Especifica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.5.4. ... Certidão Negativa 
de Infração Trabalhista. (ausente); 9.7.1. Certidão Negativa de 
Falência e Concordata, expedidos pelo distribuidor da sede da 
Licitante em data não superior a 90 (noventa) dias da data da 
abertura do certame, se outro prazo não constar no documento, 
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Certidão Negativa de Protestos da sede do licitante, emitidas 
em seu nome, datadas dos últimos 90 (noventa) dias ou que 
esteja dentro do prazo de validade expresso nas próprias. 
(ausente); 27/07/2020 15:53:12

23/07/2020 - 17:29:59 77,63 13.545.473/0001-16

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - 
Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do 
sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação 
exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado 
e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da 
sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente 
a etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da 
proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 
9.2. fornecedores cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado 
de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua declaração, 
em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, 
trabalhista à qualificação econômico-financeira e habilitação 
técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A 
proponente não atendeu o Item 8.21 do edital. 8.21. Todos os 
licitantes que tiverem suas ofertas regularmente aceitas 
deverão encaminhar proposta inicial e realinhada no prazo 
máximo de 60 (sessenta) minutos via sistema; A proponente não 
atendeu os Item 9 do edital. 9.4.5. Certidão Especifica, emitida 
pela Junta Comercial da sede da licitante, devidamente 
atualizada. (ausente); 9.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida 
pela Junta Comercial da sede da licitante, devidamente 
atualizada. (ausente); 9.5.4. ... em conjunto acompanhado da 
CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista. (ausente); 
9.7.1. Certidão Negativa de Falência e Concordata, expedidos 
pelo distribuidor da sede da Licitante em data não superior a 90 
(noventa) dias da data da abertura do certame, se outro prazo 
não constar no documento, Certidão Negativa de Protestos da 
sede do licitante, emitidas em seu nome, datadas dos últimos 90 
(noventa) dias ou que esteja dentro do prazo de validade 
expresso nas próprias. (ausente); 9.7.2. Certidão de Distribuição 
de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da unidade 
jurisdicional da sede da Licitante..." 27/07/2020 17:48:56

23/07/2020 - 17:30:04 71,53 21.254.778/0001-05

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - 
Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do 
sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação 
exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado 
e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da 
sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente 
a etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da 
proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 
9.2. fornecedores cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado 
de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua declaração, 
em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, 
trabalhista à qualificação econômico-financeira e habilitação 
técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A 
proponente não atendeu os Item 9 do edital. 9.4.5. Certidão 
Especifica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.4.6. Certidão de Inteiro 
Teor, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.5.4. ... Certidão Negativa 
de Infração Trabalhista. (ausente); 9.7.1. ... Certidão Negativa 
de Protestos da sede do licitante, emitidas em seu nome, 
datadas dos últimos 90 (noventa) dias ou que esteja dentro do 
prazo de validade expresso nas próprias. (ausente); 9.7.2. 
Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de 
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em 
data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do 
certame, se outro prazo não constar no documento, através do 
site do (trf1). (ausente); 27/07/2020 11:09:36

23/07/2020 - 17:36:49 69,99 (lance oculto) 03.555.456/0001-06

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - 
Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do 
sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação 
exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado 
e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da 
sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente 
a etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da 
proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 
9.2. fornecedores cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado 
de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua declaração, 
em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, 
trabalhista à qualificação econômico-financeira e habilitação 
técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A 
proponente não atendeu os Item 9 do edital. 9.4.5. Certidão 
Especifica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.5.4. ... Certidão Negativa 
de Infração Trabalhista. (ausente); 9.7.1. Certidão Negativa de 
Falência e Concordata, expedidos pelo distribuidor da sede da 
Licitante em data não superior a 90 (noventa) dias da data da 
abertura do certame, se outro prazo não constar no documento, 
Certidão Negativa de Protestos da sede do licitante, emitidas 
em seu nome, datadas dos últimos 90 (noventa) dias ou que 
esteja dentro do prazo de validade expresso nas próprias. 
(ausente); 27/07/2020 15:53:12

23/07/2020 - 17:40:22 68,00 (lance oculto) 21.254.778/0001-05 Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - 
Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do 
sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação 
exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado 
e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da 
sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente 
a etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da 
proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 
9.2. fornecedores cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado 
de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua declaração, 
em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, 
trabalhista à qualificação econômico-financeira e habilitação 
técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A 
proponente não atendeu os Item 9 do edital. 9.4.5. Certidão 
Especifica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.4.6. Certidão de Inteiro 
Teor, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.5.4. ... Certidão Negativa 
de Infração Trabalhista. (ausente); 9.7.1. ... Certidão Negativa 
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de Protestos da sede do licitante, emitidas em seu nome, 
datadas dos últimos 90 (noventa) dias ou que esteja dentro do 
prazo de validade expresso nas próprias. (ausente); 9.7.2. 
Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de 
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em 
data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do 
certame, se outro prazo não constar no documento, através do 
site do (trf1). (ausente); 27/07/2020 11:09:36

22/07/2020 - 14:23:31 1.000,00 (proposta) 13.545.473/0001-16

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - 
Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do 
sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação 
exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado 
e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da 
sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente 
a etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da 
proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 
9.2. fornecedores cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado 
de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua declaração, 
em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, 
trabalhista à qualificação econômico-financeira e habilitação 
técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A 
proponente não atendeu o Item 8.21 do edital. 8.21. Todos os 
licitantes que tiverem suas ofertas regularmente aceitas 
deverão encaminhar proposta inicial e realinhada no prazo 
máximo de 60 (sessenta) minutos via sistema; A proponente não 
atendeu os Item 9 do edital. 9.4.5. Certidão Especifica, emitida 
pela Junta Comercial da sede da licitante, devidamente 
atualizada. (ausente); 9.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida 
pela Junta Comercial da sede da licitante, devidamente 
atualizada. (ausente); 9.5.4. ... em conjunto acompanhado da 
CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista. (ausente); 
9.7.1. Certidão Negativa de Falência e Concordata, expedidos 
pelo distribuidor da sede da Licitante em data não superior a 90 
(noventa) dias da data da abertura do certame, se outro prazo 
não constar no documento, Certidão Negativa de Protestos da 
sede do licitante, emitidas em seu nome, datadas dos últimos 90 
(noventa) dias ou que esteja dentro do prazo de validade 
expresso nas próprias. (ausente); 9.7.2. Certidão de Distribuição 
de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da unidade 
jurisdicional da sede da Licitante..." 27/07/2020 17:48:56

22/07/2020 - 17:08:15 54,00 (proposta) 23.104.806/0001-25

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6.13 do edital 
"6.13. O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 
(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação atendendo 
Art. 48, `PAR` 3º, do Decreto nº 10.024, de 2019."

22/07/2020 - 23:13:12 135,77 (proposta) 08.241.684/0001-25 Válido
23/07/2020 - 17:21:53 68,00 08.241.684/0001-25 Válido

23/07/2020 - 17:25:43 67,99 13.545.473/0001-16

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - 
Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do 
sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação 
exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado 
e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da 
sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente 
a etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da 
proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 
9.2. fornecedores cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado 
de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua declaração, 
em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, 
trabalhista à qualificação econômico-financeira e habilitação 
técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A 
proponente não atendeu o Item 8.21 do edital. 8.21. Todos os 
licitantes que tiverem suas ofertas regularmente aceitas 
deverão encaminhar proposta inicial e realinhada no prazo 
máximo de 60 (sessenta) minutos via sistema; A proponente não 
atendeu os Item 9 do edital. 9.4.5. Certidão Especifica, emitida 
pela Junta Comercial da sede da licitante, devidamente 
atualizada. (ausente); 9.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida 
pela Junta Comercial da sede da licitante, devidamente 
atualizada. (ausente); 9.5.4. ... em conjunto acompanhado da 
CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista. (ausente); 
9.7.1. Certidão Negativa de Falência e Concordata, expedidos 
pelo distribuidor da sede da Licitante em data não superior a 90 
(noventa) dias da data da abertura do certame, se outro prazo 
não constar no documento, Certidão Negativa de Protestos da 
sede do licitante, emitidas em seu nome, datadas dos últimos 90 
(noventa) dias ou que esteja dentro do prazo de validade 
expresso nas próprias. (ausente); 9.7.2. Certidão de Distribuição 
de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da unidade 
jurisdicional da sede da Licitante..." 27/07/2020 17:48:56

23/07/2020 - 17:26:03 67,00 08.241.684/0001-25 Válido
23/07/2020 - 17:27:39 66,99 13.545.473/0001-16 Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - 

Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do 
sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação 
exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado 
e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da 
sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente 
a etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da 
proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 
9.2. fornecedores cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado 
de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua declaração, 
em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, 
trabalhista à qualificação econômico-financeira e habilitação 
técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A 
proponente não atendeu o Item 8.21 do edital. 8.21. Todos os 
licitantes que tiverem suas ofertas regularmente aceitas 
deverão encaminhar proposta inicial e realinhada no prazo 
máximo de 60 (sessenta) minutos via sistema; A proponente não 
atendeu os Item 9 do edital. 9.4.5. Certidão Especifica, emitida 
pela Junta Comercial da sede da licitante, devidamente 
atualizada. (ausente); 9.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida 
pela Junta Comercial da sede da licitante, devidamente 
atualizada. (ausente); 9.5.4. ... em conjunto acompanhado da 
CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista. (ausente); 
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9.7.1. Certidão Negativa de Falência e Concordata, expedidos 
pelo distribuidor da sede da Licitante em data não superior a 90 
(noventa) dias da data da abertura do certame, se outro prazo 
não constar no documento, Certidão Negativa de Protestos da 
sede do licitante, emitidas em seu nome, datadas dos últimos 90 
(noventa) dias ou que esteja dentro do prazo de validade 
expresso nas próprias. (ausente); 9.7.2. Certidão de Distribuição 
de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da unidade 
jurisdicional da sede da Licitante..." 27/07/2020 17:48:56

23/07/2020 - 17:27:59 66,00 08.241.684/0001-25 Válido

23/07/2020 - 17:28:02 65,99 13.545.473/0001-16

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - 
Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do 
sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação 
exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado 
e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da 
sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente 
a etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da 
proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 
9.2. fornecedores cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado 
de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua declaração, 
em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, 
trabalhista à qualificação econômico-financeira e habilitação 
técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A 
proponente não atendeu o Item 8.21 do edital. 8.21. Todos os 
licitantes que tiverem suas ofertas regularmente aceitas 
deverão encaminhar proposta inicial e realinhada no prazo 
máximo de 60 (sessenta) minutos via sistema; A proponente não 
atendeu os Item 9 do edital. 9.4.5. Certidão Especifica, emitida 
pela Junta Comercial da sede da licitante, devidamente 
atualizada. (ausente); 9.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida 
pela Junta Comercial da sede da licitante, devidamente 
atualizada. (ausente); 9.5.4. ... em conjunto acompanhado da 
CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista. (ausente); 
9.7.1. Certidão Negativa de Falência e Concordata, expedidos 
pelo distribuidor da sede da Licitante em data não superior a 90 
(noventa) dias da data da abertura do certame, se outro prazo 
não constar no documento, Certidão Negativa de Protestos da 
sede do licitante, emitidas em seu nome, datadas dos últimos 90 
(noventa) dias ou que esteja dentro do prazo de validade 
expresso nas próprias. (ausente); 9.7.2. Certidão de Distribuição 
de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da unidade 
jurisdicional da sede da Licitante..." 27/07/2020 17:48:56

23/07/2020 - 17:28:17 65,00 08.241.684/0001-25 Válido

23/07/2020 - 17:28:20 64,99 13.545.473/0001-16

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - 
Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do 
sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação 
exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado 
e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da 
sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente 
a etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da 
proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 
9.2. fornecedores cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado 
de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua declaração, 
em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, 
trabalhista à qualificação econômico-financeira e habilitação 
técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A 
proponente não atendeu o Item 8.21 do edital. 8.21. Todos os 
licitantes que tiverem suas ofertas regularmente aceitas 
deverão encaminhar proposta inicial e realinhada no prazo 
máximo de 60 (sessenta) minutos via sistema; A proponente não 
atendeu os Item 9 do edital. 9.4.5. Certidão Especifica, emitida 
pela Junta Comercial da sede da licitante, devidamente 
atualizada. (ausente); 9.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida 
pela Junta Comercial da sede da licitante, devidamente 
atualizada. (ausente); 9.5.4. ... em conjunto acompanhado da 
CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista. (ausente); 
9.7.1. Certidão Negativa de Falência e Concordata, expedidos 
pelo distribuidor da sede da Licitante em data não superior a 90 
(noventa) dias da data da abertura do certame, se outro prazo 
não constar no documento, Certidão Negativa de Protestos da 
sede do licitante, emitidas em seu nome, datadas dos últimos 90 
(noventa) dias ou que esteja dentro do prazo de validade 
expresso nas próprias. (ausente); 9.7.2. Certidão de Distribuição 
de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da unidade 
jurisdicional da sede da Licitante..." 27/07/2020 17:48:56

23/07/2020 - 17:28:40 64,00 08.241.684/0001-25 Válido

23/07/2020 - 17:28:43 63,99 13.545.473/0001-16

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - 
Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do 
sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação 
exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado 
e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da 
sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente 
a etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da 
proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 
9.2. fornecedores cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado 
de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua declaração, 
em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, 
trabalhista à qualificação econômico-financeira e habilitação 
técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A 
proponente não atendeu o Item 8.21 do edital. 8.21. Todos os 
licitantes que tiverem suas ofertas regularmente aceitas 
deverão encaminhar proposta inicial e realinhada no prazo 
máximo de 60 (sessenta) minutos via sistema; A proponente não 
atendeu os Item 9 do edital. 9.4.5. Certidão Especifica, emitida 
pela Junta Comercial da sede da licitante, devidamente 
atualizada. (ausente); 9.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida 
pela Junta Comercial da sede da licitante, devidamente 
atualizada. (ausente); 9.5.4. ... em conjunto acompanhado da 
CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista. (ausente); 
9.7.1. Certidão Negativa de Falência e Concordata, expedidos 
pelo distribuidor da sede da Licitante em data não superior a 90 
(noventa) dias da data da abertura do certame, se outro prazo 
não constar no documento, Certidão Negativa de Protestos da 
sede do licitante, emitidas em seu nome, datadas dos últimos 90 
(noventa) dias ou que esteja dentro do prazo de validade 
expresso nas próprias. (ausente); 9.7.2. Certidão de Distribuição 
de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da unidade 
jurisdicional da sede da Licitante..." 27/07/2020 17:48:56
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23/07/2020 - 17:29:04 63,97 08.241.684/0001-25 Válido

23/07/2020 - 17:29:08 63,96 13.545.473/0001-16

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - 
Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do 
sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação 
exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado 
e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da 
sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente 
a etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da 
proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 
9.2. fornecedores cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado 
de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua declaração, 
em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, 
trabalhista à qualificação econômico-financeira e habilitação 
técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A 
proponente não atendeu o Item 8.21 do edital. 8.21. Todos os 
licitantes que tiverem suas ofertas regularmente aceitas 
deverão encaminhar proposta inicial e realinhada no prazo 
máximo de 60 (sessenta) minutos via sistema; A proponente não 
atendeu os Item 9 do edital. 9.4.5. Certidão Especifica, emitida 
pela Junta Comercial da sede da licitante, devidamente 
atualizada. (ausente); 9.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida 
pela Junta Comercial da sede da licitante, devidamente 
atualizada. (ausente); 9.5.4. ... em conjunto acompanhado da 
CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista. (ausente); 
9.7.1. Certidão Negativa de Falência e Concordata, expedidos 
pelo distribuidor da sede da Licitante em data não superior a 90 
(noventa) dias da data da abertura do certame, se outro prazo 
não constar no documento, Certidão Negativa de Protestos da 
sede do licitante, emitidas em seu nome, datadas dos últimos 90 
(noventa) dias ou que esteja dentro do prazo de validade 
expresso nas próprias. (ausente); 9.7.2. Certidão de Distribuição 
de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da unidade 
jurisdicional da sede da Licitante..." 27/07/2020 17:48:56

23/07/2020 - 17:29:30 63,00 08.241.684/0001-25 Válido

23/07/2020 - 17:29:33 62,99 13.545.473/0001-16

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - 
Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do 
sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação 
exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado 
e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da 
sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente 
a etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da 
proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 
9.2. fornecedores cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado 
de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua declaração, 
em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, 
trabalhista à qualificação econômico-financeira e habilitação 
técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A 
proponente não atendeu o Item 8.21 do edital. 8.21. Todos os 
licitantes que tiverem suas ofertas regularmente aceitas 
deverão encaminhar proposta inicial e realinhada no prazo 
máximo de 60 (sessenta) minutos via sistema; A proponente não 
atendeu os Item 9 do edital. 9.4.5. Certidão Especifica, emitida 
pela Junta Comercial da sede da licitante, devidamente 
atualizada. (ausente); 9.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida 
pela Junta Comercial da sede da licitante, devidamente 
atualizada. (ausente); 9.5.4. ... em conjunto acompanhado da 
CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista. (ausente); 
9.7.1. Certidão Negativa de Falência e Concordata, expedidos 
pelo distribuidor da sede da Licitante em data não superior a 90 
(noventa) dias da data da abertura do certame, se outro prazo 
não constar no documento, Certidão Negativa de Protestos da 
sede do licitante, emitidas em seu nome, datadas dos últimos 90 
(noventa) dias ou que esteja dentro do prazo de validade 
expresso nas próprias. (ausente); 9.7.2. Certidão de Distribuição 
de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da unidade 
jurisdicional da sede da Licitante..." 27/07/2020 17:48:56

23/07/2020 - 17:29:50 62,00 08.241.684/0001-25 Válido

23/07/2020 - 17:29:53 61,99 13.545.473/0001-16

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - 
Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do 
sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação 
exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado 
e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da 
sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente 
a etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da 
proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 
9.2. fornecedores cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado 
de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua declaração, 
em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, 
trabalhista à qualificação econômico-financeira e habilitação 
técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A 
proponente não atendeu o Item 8.21 do edital. 8.21. Todos os 
licitantes que tiverem suas ofertas regularmente aceitas 
deverão encaminhar proposta inicial e realinhada no prazo 
máximo de 60 (sessenta) minutos via sistema; A proponente não 
atendeu os Item 9 do edital. 9.4.5. Certidão Especifica, emitida 
pela Junta Comercial da sede da licitante, devidamente 
atualizada. (ausente); 9.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida 
pela Junta Comercial da sede da licitante, devidamente 
atualizada. (ausente); 9.5.4. ... em conjunto acompanhado da 
CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista. (ausente); 
9.7.1. Certidão Negativa de Falência e Concordata, expedidos 
pelo distribuidor da sede da Licitante em data não superior a 90 
(noventa) dias da data da abertura do certame, se outro prazo 
não constar no documento, Certidão Negativa de Protestos da 
sede do licitante, emitidas em seu nome, datadas dos últimos 90 
(noventa) dias ou que esteja dentro do prazo de validade 
expresso nas próprias. (ausente); 9.7.2. Certidão de Distribuição 
de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da unidade 
jurisdicional da sede da Licitante..." 27/07/2020 17:48:56

23/07/2020 - 17:30:27 61,00 08.241.684/0001-25 Válido
23/07/2020 - 17:30:31 60,99 13.545.473/0001-16 Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - 

Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do 
sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação 
exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado 
e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da 
sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente 
a etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da 
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proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 
9.2. fornecedores cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado 
de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua declaração, 
em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, 
trabalhista à qualificação econômico-financeira e habilitação 
técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A 
proponente não atendeu o Item 8.21 do edital. 8.21. Todos os 
licitantes que tiverem suas ofertas regularmente aceitas 
deverão encaminhar proposta inicial e realinhada no prazo 
máximo de 60 (sessenta) minutos via sistema; A proponente não 
atendeu os Item 9 do edital. 9.4.5. Certidão Especifica, emitida 
pela Junta Comercial da sede da licitante, devidamente 
atualizada. (ausente); 9.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida 
pela Junta Comercial da sede da licitante, devidamente 
atualizada. (ausente); 9.5.4. ... em conjunto acompanhado da 
CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista. (ausente); 
9.7.1. Certidão Negativa de Falência e Concordata, expedidos 
pelo distribuidor da sede da Licitante em data não superior a 90 
(noventa) dias da data da abertura do certame, se outro prazo 
não constar no documento, Certidão Negativa de Protestos da 
sede do licitante, emitidas em seu nome, datadas dos últimos 90 
(noventa) dias ou que esteja dentro do prazo de validade 
expresso nas próprias. (ausente); 9.7.2. Certidão de Distribuição 
de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da unidade 
jurisdicional da sede da Licitante..." 27/07/2020 17:48:56

23/07/2020 - 17:30:52 60,00 08.241.684/0001-25 Válido

23/07/2020 - 17:30:55 59,99 13.545.473/0001-16

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - 
Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do 
sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação 
exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado 
e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da 
sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente 
a etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da 
proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 
9.2. fornecedores cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado 
de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua declaração, 
em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, 
trabalhista à qualificação econômico-financeira e habilitação 
técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A 
proponente não atendeu o Item 8.21 do edital. 8.21. Todos os 
licitantes que tiverem suas ofertas regularmente aceitas 
deverão encaminhar proposta inicial e realinhada no prazo 
máximo de 60 (sessenta) minutos via sistema; A proponente não 
atendeu os Item 9 do edital. 9.4.5. Certidão Especifica, emitida 
pela Junta Comercial da sede da licitante, devidamente 
atualizada. (ausente); 9.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida 
pela Junta Comercial da sede da licitante, devidamente 
atualizada. (ausente); 9.5.4. ... em conjunto acompanhado da 
CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista. (ausente); 
9.7.1. Certidão Negativa de Falência e Concordata, expedidos 
pelo distribuidor da sede da Licitante em data não superior a 90 
(noventa) dias da data da abertura do certame, se outro prazo 
não constar no documento, Certidão Negativa de Protestos da 
sede do licitante, emitidas em seu nome, datadas dos últimos 90 
(noventa) dias ou que esteja dentro do prazo de validade 
expresso nas próprias. (ausente); 9.7.2. Certidão de Distribuição 
de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da unidade 
jurisdicional da sede da Licitante..." 27/07/2020 17:48:56

23/07/2020 - 17:31:12 59,80 08.241.684/0001-25 Válido

23/07/2020 - 17:31:15 59,79 13.545.473/0001-16

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - 
Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do 
sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação 
exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado 
e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da 
sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente 
a etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da 
proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 
9.2. fornecedores cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado 
de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua declaração, 
em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, 
trabalhista à qualificação econômico-financeira e habilitação 
técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A 
proponente não atendeu o Item 8.21 do edital. 8.21. Todos os 
licitantes que tiverem suas ofertas regularmente aceitas 
deverão encaminhar proposta inicial e realinhada no prazo 
máximo de 60 (sessenta) minutos via sistema; A proponente não 
atendeu os Item 9 do edital. 9.4.5. Certidão Especifica, emitida 
pela Junta Comercial da sede da licitante, devidamente 
atualizada. (ausente); 9.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida 
pela Junta Comercial da sede da licitante, devidamente 
atualizada. (ausente); 9.5.4. ... em conjunto acompanhado da 
CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista. (ausente); 
9.7.1. Certidão Negativa de Falência e Concordata, expedidos 
pelo distribuidor da sede da Licitante em data não superior a 90 
(noventa) dias da data da abertura do certame, se outro prazo 
não constar no documento, Certidão Negativa de Protestos da 
sede do licitante, emitidas em seu nome, datadas dos últimos 90 
(noventa) dias ou que esteja dentro do prazo de validade 
expresso nas próprias. (ausente); 9.7.2. Certidão de Distribuição 
de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da unidade 
jurisdicional da sede da Licitante..." 27/07/2020 17:48:56

23/07/2020 - 17:31:35 59,70 08.241.684/0001-25 Válido
23/07/2020 - 17:31:51 59,69 13.545.473/0001-16 Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - 

Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do 
sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação 
exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado 
e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da 
sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente 
a etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da 
proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 
9.2. fornecedores cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado 
de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua declaração, 
em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, 
trabalhista à qualificação econômico-financeira e habilitação 
técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A 
proponente não atendeu o Item 8.21 do edital. 8.21. Todos os 
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Data Valor CNPJ Situação

0159 - Pia em inox 1 cuba concretada 1,40 x 0,53m

Data Valor CNPJ Situação

0160 - Pia em inox 1 cuba concretada 1,20 x 0,53

Data Valor CNPJ Situação

0161 - Thinner galão 5 litros

Data Valor CNPJ Situação

licitantes que tiverem suas ofertas regularmente aceitas 
deverão encaminhar proposta inicial e realinhada no prazo 
máximo de 60 (sessenta) minutos via sistema; A proponente não 
atendeu os Item 9 do edital. 9.4.5. Certidão Especifica, emitida 
pela Junta Comercial da sede da licitante, devidamente 
atualizada. (ausente); 9.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida 
pela Junta Comercial da sede da licitante, devidamente 
atualizada. (ausente); 9.5.4. ... em conjunto acompanhado da 
CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista. (ausente); 
9.7.1. Certidão Negativa de Falência e Concordata, expedidos 
pelo distribuidor da sede da Licitante em data não superior a 90 
(noventa) dias da data da abertura do certame, se outro prazo 
não constar no documento, Certidão Negativa de Protestos da 
sede do licitante, emitidas em seu nome, datadas dos últimos 90 
(noventa) dias ou que esteja dentro do prazo de validade 
expresso nas próprias. (ausente); 9.7.2. Certidão de Distribuição 
de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da unidade 
jurisdicional da sede da Licitante..." 27/07/2020 17:48:56

23/07/2020 - 17:32:18 56,60 08.241.684/0001-25 Válido
27/07/2020 - 14:26:49 47,88 08.241.684/0001-25 Válido

22/07/2020 - 17:09:02 195,00 (proposta) 23.104.806/0001-25

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6.13 do edital 
"6.13. O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 
(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação atendendo 
Art. 48, `PAR` 3º, do Decreto nº 10.024, de 2019."

22/07/2020 - 23:13:43 90,32 (proposta) 08.241.684/0001-25 Válido

22/07/2020 - 17:09:38 165,00 (proposta) 23.104.806/0001-25

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6.13 do edital 
"6.13. O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 
(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação atendendo 
Art. 48, `PAR` 3º, do Decreto nº 10.024, de 2019."

22/07/2020 - 23:14:13 52,54 (proposta) 08.241.684/0001-25
Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6.12 do edital 
Valor abaixo (-68,7764) e não condiz com realidade de mercado 
atual

21/07/2020 - 11:54:40 74,70 (proposta) 21.254.778/0001-05

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - 
Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do 
sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação 
exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado 
e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da 
sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente 
a etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da 
proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 
9.2. fornecedores cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado 
de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua declaração, 
em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, 
trabalhista à qualificação econômico-financeira e habilitação 
técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A 
proponente não atendeu os Item 9 do edital. 9.4.5. Certidão 
Especifica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.4.6. Certidão de Inteiro 
Teor, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.5.4. ... Certidão Negativa 
de Infração Trabalhista. (ausente); 9.7.1. ... Certidão Negativa 
de Protestos da sede do licitante, emitidas em seu nome, 
datadas dos últimos 90 (noventa) dias ou que esteja dentro do 
prazo de validade expresso nas próprias. (ausente); 9.7.2. 
Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de 
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em 
data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do 
certame, se outro prazo não constar no documento, através do 
site do (trf1). (ausente); 27/07/2020 11:09:36

22/07/2020 - 17:11:10 81,00 (proposta) 23.104.806/0001-25

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6.13 do edital 
"6.13. O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 
(noventa) dias, a contar da data de sua apresentação atendendo 
Art. 48, `PAR` 3º, do Decreto nº 10.024, de 2019."

22/07/2020 - 23:14:43 428,67 (proposta) 08.241.684/0001-25 Válido
23/07/2020 - 17:17:56 74,50 08.241.684/0001-25 Válido

23/07/2020 - 17:27:43 74,43 21.254.778/0001-05

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - 
Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do 
sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação 
exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado 
e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da 
sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente 
a etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da 
proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 
9.2. fornecedores cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado 
de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua declaração, 
em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, 
trabalhista à qualificação econômico-financeira e habilitação 
técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A 
proponente não atendeu os Item 9 do edital. 9.4.5. Certidão 
Especifica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.4.6. Certidão de Inteiro 
Teor, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.5.4. ... Certidão Negativa 
de Infração Trabalhista. (ausente); 9.7.1. ... Certidão Negativa 
de Protestos da sede do licitante, emitidas em seu nome, 
datadas dos últimos 90 (noventa) dias ou que esteja dentro do 
prazo de validade expresso nas próprias. (ausente); 9.7.2. 
Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de 
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em 
data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do 
certame, se outro prazo não constar no documento, através do 
site do (trf1). (ausente); 27/07/2020 11:09:36
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Data Valor CNPJ Situação
23/07/2020 - 17:29:18 74,00 08.241.684/0001-25 Válido

23/07/2020 - 17:29:27 73,96 21.254.778/0001-05

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - 
Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do 
sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação 
exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado 
e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da 
sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente 
a etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da 
proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 
9.2. fornecedores cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado 
de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua declaração, 
em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, 
trabalhista à qualificação econômico-financeira e habilitação 
técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A 
proponente não atendeu os Item 9 do edital. 9.4.5. Certidão 
Especifica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.4.6. Certidão de Inteiro 
Teor, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.5.4. ... Certidão Negativa 
de Infração Trabalhista. (ausente); 9.7.1. ... Certidão Negativa 
de Protestos da sede do licitante, emitidas em seu nome, 
datadas dos últimos 90 (noventa) dias ou que esteja dentro do 
prazo de validade expresso nas próprias. (ausente); 9.7.2. 
Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de 
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em 
data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do 
certame, se outro prazo não constar no documento, através do 
site do (trf1). (ausente); 27/07/2020 11:09:36

23/07/2020 - 17:29:41 73,00 08.241.684/0001-25 Válido

23/07/2020 - 17:29:49 72,95 21.254.778/0001-05

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - 
Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do 
sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação 
exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado 
e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da 
sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente 
a etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da 
proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 
9.2. fornecedores cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado 
de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua declaração, 
em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, 
trabalhista à qualificação econômico-financeira e habilitação 
técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A 
proponente não atendeu os Item 9 do edital. 9.4.5. Certidão 
Especifica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.4.6. Certidão de Inteiro 
Teor, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.5.4. ... Certidão Negativa 
de Infração Trabalhista. (ausente); 9.7.1. ... Certidão Negativa 
de Protestos da sede do licitante, emitidas em seu nome, 
datadas dos últimos 90 (noventa) dias ou que esteja dentro do 
prazo de validade expresso nas próprias. (ausente); 9.7.2. 
Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de 
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em 
data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do 
certame, se outro prazo não constar no documento, através do 
site do (trf1). (ausente); 27/07/2020 11:09:36

23/07/2020 - 17:30:02 72,00 08.241.684/0001-25 Válido

23/07/2020 - 17:30:12 71,93 21.254.778/0001-05

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - 
Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do 
sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação 
exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado 
e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da 
sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente 
a etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da 
proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 
9.2. fornecedores cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado 
de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua declaração, 
em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, 
trabalhista à qualificação econômico-financeira e habilitação 
técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A 
proponente não atendeu os Item 9 do edital. 9.4.5. Certidão 
Especifica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.4.6. Certidão de Inteiro 
Teor, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.5.4. ... Certidão Negativa 
de Infração Trabalhista. (ausente); 9.7.1. ... Certidão Negativa 
de Protestos da sede do licitante, emitidas em seu nome, 
datadas dos últimos 90 (noventa) dias ou que esteja dentro do 
prazo de validade expresso nas próprias. (ausente); 9.7.2. 
Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de 
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em 
data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do 
certame, se outro prazo não constar no documento, através do 
site do (trf1). (ausente); 27/07/2020 11:09:36

23/07/2020 - 17:30:41 71,00 08.241.684/0001-25 Válido
23/07/2020 - 17:30:51 70,92 21.254.778/0001-05 Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - 

Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do 
sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação 
exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado 
e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da 
sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente 
a etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da 
proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 
9.2. fornecedores cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado 
de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua declaração, 
em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, 
trabalhista à qualificação econômico-financeira e habilitação 
técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A 
proponente não atendeu os Item 9 do edital. 9.4.5. Certidão 
Especifica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.4.6. Certidão de Inteiro 
Teor, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.5.4. ... Certidão Negativa 
de Infração Trabalhista. (ausente); 9.7.1. ... Certidão Negativa 
de Protestos da sede do licitante, emitidas em seu nome, 
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datadas dos últimos 90 (noventa) dias ou que esteja dentro do 
prazo de validade expresso nas próprias. (ausente); 9.7.2. 
Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de 
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em 
data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do 
certame, se outro prazo não constar no documento, através do 
site do (trf1). (ausente); 27/07/2020 11:09:36

23/07/2020 - 17:31:01 70,00 08.241.684/0001-25 Válido

23/07/2020 - 17:31:05 69,94 21.254.778/0001-05

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - 
Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do 
sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação 
exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado 
e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da 
sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente 
a etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da 
proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 
9.2. fornecedores cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado 
de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua declaração, 
em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, 
trabalhista à qualificação econômico-financeira e habilitação 
técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A 
proponente não atendeu os Item 9 do edital. 9.4.5. Certidão 
Especifica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.4.6. Certidão de Inteiro 
Teor, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.5.4. ... Certidão Negativa 
de Infração Trabalhista. (ausente); 9.7.1. ... Certidão Negativa 
de Protestos da sede do licitante, emitidas em seu nome, 
datadas dos últimos 90 (noventa) dias ou que esteja dentro do 
prazo de validade expresso nas próprias. (ausente); 9.7.2. 
Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de 
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em 
data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do 
certame, se outro prazo não constar no documento, através do 
site do (trf1). (ausente); 27/07/2020 11:09:36

23/07/2020 - 17:31:22 69,80 08.241.684/0001-25 Válido

23/07/2020 - 17:31:37 69,77 21.254.778/0001-05

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - 
Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do 
sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação 
exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado 
e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da 
sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente 
a etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da 
proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 
9.2. fornecedores cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado 
de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua declaração, 
em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, 
trabalhista à qualificação econômico-financeira e habilitação 
técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A 
proponente não atendeu os Item 9 do edital. 9.4.5. Certidão 
Especifica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.4.6. Certidão de Inteiro 
Teor, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.5.4. ... Certidão Negativa 
de Infração Trabalhista. (ausente); 9.7.1. ... Certidão Negativa 
de Protestos da sede do licitante, emitidas em seu nome, 
datadas dos últimos 90 (noventa) dias ou que esteja dentro do 
prazo de validade expresso nas próprias. (ausente); 9.7.2. 
Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de 
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em 
data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do 
certame, se outro prazo não constar no documento, através do 
site do (trf1). (ausente); 27/07/2020 11:09:36

23/07/2020 - 17:31:47 69,00 08.241.684/0001-25 Válido

23/07/2020 - 17:31:53 68,90 21.254.778/0001-05

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - 
Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do 
sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação 
exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado 
e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da 
sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente 
a etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da 
proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 
9.2. fornecedores cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado 
de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua declaração, 
em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, 
trabalhista à qualificação econômico-financeira e habilitação 
técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A 
proponente não atendeu os Item 9 do edital. 9.4.5. Certidão 
Especifica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.4.6. Certidão de Inteiro 
Teor, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.5.4. ... Certidão Negativa 
de Infração Trabalhista. (ausente); 9.7.1. ... Certidão Negativa 
de Protestos da sede do licitante, emitidas em seu nome, 
datadas dos últimos 90 (noventa) dias ou que esteja dentro do 
prazo de validade expresso nas próprias. (ausente); 9.7.2. 
Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de 
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em 
data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do 
certame, se outro prazo não constar no documento, através do 
site do (trf1). (ausente); 27/07/2020 11:09:36

23/07/2020 - 17:32:06 68,70 08.241.684/0001-25 Válido
23/07/2020 - 17:32:15 68,66 21.254.778/0001-05 Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - 

Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do 
sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação 
exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado 
e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da 
sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente 
a etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da 
proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 
9.2. fornecedores cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado 
de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua declaração, 
em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, 
trabalhista à qualificação econômico-financeira e habilitação 
técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A 
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Data Valor CNPJ Situação

Arquivos Enviados pelos Fornecedores
Item Data/Hora Enviado Por Arquivo

proponente não atendeu os Item 9 do edital. 9.4.5. Certidão 
Especifica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.4.6. Certidão de Inteiro 
Teor, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.5.4. ... Certidão Negativa 
de Infração Trabalhista. (ausente); 9.7.1. ... Certidão Negativa 
de Protestos da sede do licitante, emitidas em seu nome, 
datadas dos últimos 90 (noventa) dias ou que esteja dentro do 
prazo de validade expresso nas próprias. (ausente); 9.7.2. 
Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de 
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em 
data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do 
certame, se outro prazo não constar no documento, através do 
site do (trf1). (ausente); 27/07/2020 11:09:36

23/07/2020 - 17:32:33 67,00 08.241.684/0001-25 Válido

23/07/2020 - 17:32:37 66,97 21.254.778/0001-05

Cancelado - A proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - 
Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do 
sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação 
exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado 
e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da 
sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente 
a etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da 
proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 
9.2. fornecedores cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado 
de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua declaração, 
em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, 
trabalhista à qualificação econômico-financeira e habilitação 
técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A 
proponente não atendeu os Item 9 do edital. 9.4.5. Certidão 
Especifica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.4.6. Certidão de Inteiro 
Teor, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.5.4. ... Certidão Negativa 
de Infração Trabalhista. (ausente); 9.7.1. ... Certidão Negativa 
de Protestos da sede do licitante, emitidas em seu nome, 
datadas dos últimos 90 (noventa) dias ou que esteja dentro do 
prazo de validade expresso nas próprias. (ausente); 9.7.2. 
Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de 
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em 
data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do 
certame, se outro prazo não constar no documento, através do 
site do (trf1). (ausente); 27/07/2020 11:09:36

27/07/2020 - 14:29:34 61,04 08.241.684/0001-25 Válido

0003 23/07/2020 - 18:59:05 08.241.684/0001-25 PROPOSTA REALINHADA SANTARÉM NOVO - 
RKA.pdf

0005 23/07/2020 - 18:59:31 08.241.684/0001-25 PROPOSTA REALINHADA SANTARÉM NOVO - 
RKA.pdf

0008 23/07/2020 - 18:59:52 08.241.684/0001-25 PROPOSTA REALINHADA SANTARÉM NOVO - 
RKA.pdf

0015 23/07/2020 - 19:00:18 08.241.684/0001-25 PROPOSTA REALINHADA SANTARÉM NOVO - 
RKA.pdf

0018 23/07/2020 - 19:00:51 08.241.684/0001-25 PROPOSTA REALINHADA SANTARÉM NOVO - 
RKA.pdf

0019 23/07/2020 - 19:01:29 08.241.684/0001-25 PROPOSTA REALINHADA SANTARÉM NOVO - 
RKA.pdf

0022 23/07/2020 - 19:01:59 08.241.684/0001-25 PROPOSTA REALINHADA SANTARÉM NOVO - 
RKA.pdf

0023 23/07/2020 - 19:02:21 08.241.684/0001-25 PROPOSTA REALINHADA SANTARÉM NOVO - 
RKA.pdf

0026 23/07/2020 - 19:02:43 08.241.684/0001-25 PROPOSTA REALINHADA SANTARÉM NOVO - 
RKA.pdf

0034 23/07/2020 - 19:03:17 08.241.684/0001-25 PROPOSTA REALINHADA SANTARÉM NOVO - 
RKA.pdf

0051 23/07/2020 - 19:03:52 08.241.684/0001-25 PROPOSTA REALINHADA SANTARÉM NOVO - 
RKA.pdf

0052 23/07/2020 - 19:04:17 08.241.684/0001-25 PROPOSTA REALINHADA SANTARÉM NOVO - 
RKA.pdf

0055 23/07/2020 - 19:04:45 08.241.684/0001-25 PROPOSTA REALINHADA SANTARÉM NOVO - 
RKA.pdf

0057 23/07/2020 - 19:05:07 08.241.684/0001-25 PROPOSTA REALINHADA SANTARÉM NOVO - 
RKA.pdf

0059 23/07/2020 - 19:05:38 08.241.684/0001-25 PROPOSTA REALINHADA SANTARÉM NOVO - 
RKA.pdf

0062 23/07/2020 - 19:06:27 08.241.684/0001-25 PROPOSTA REALINHADA SANTARÉM NOVO - 
RKA.pdf

0065 23/07/2020 - 19:06:54 08.241.684/0001-25 PROPOSTA REALINHADA SANTARÉM NOVO - 
RKA.pdf

0066 23/07/2020 - 19:07:21 08.241.684/0001-25 PROPOSTA REALINHADA SANTARÉM NOVO - 
RKA.pdf

0067 23/07/2020 - 19:07:47 08.241.684/0001-25 PROPOSTA REALINHADA SANTARÉM NOVO - 
RKA.pdf

0068 23/07/2020 - 19:08:11 08.241.684/0001-25 PROPOSTA REALINHADA SANTARÉM NOVO - 
RKA.pdf

0069 23/07/2020 - 19:08:38 08.241.684/0001-25 PROPOSTA REALINHADA SANTARÉM NOVO - 
RKA.pdf

0001 23/07/2020 - 19:08:44 21.254.778/0001-05 PROPOSTA CONSOLIDADA 004_2020.rar

0070 23/07/2020 - 19:09:05 08.241.684/0001-25 PROPOSTA REALINHADA SANTARÉM NOVO - 
RKA.pdf

0071 23/07/2020 - 19:09:52 08.241.684/0001-25 PROPOSTA REALINHADA SANTARÉM NOVO - 
RKA.pdf

0073 23/07/2020 - 19:10:22 08.241.684/0001-25
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Item Data/Hora Enviado Por Arquivo

Documentos dos Fornecedores

Fornecedor Data/Hora Enviado por Número
Órgão de 
Expedição

Data de 
Expedição

Data de 
Validade

Arquivo

PROPOSTA REALINHADA SANTARÉM NOVO - 
RKA.pdf

0075 23/07/2020 - 19:10:54 08.241.684/0001-25 PROPOSTA REALINHADA SANTARÉM NOVO - 
RKA.pdf

0076 23/07/2020 - 19:11:20 08.241.684/0001-25 PROPOSTA REALINHADA SANTARÉM NOVO - 
RKA.pdf

0010 23/07/2020 - 22:35:13 03.555.456/0001-06 PROPOSTA REAJUSTADA SANTAREM.pdf

0003 23/07/2020 - 22:49:57 08.241.684/0001-25 PROPOSTA REALINHADA SANTARÉM NOVO - 
RKA..pdf

0001 23/07/2020 - 23:07:08 21.254.778/0001-05 HABILITAÇÃO E PROPOSTA CONSOLIDADA.rar

0001 23/07/2020 - 23:18:18 21.254.778/0001-05 PROPOSTA CONSOLIDADA 004_2020.rar

0001 27/07/2020 - 15:23:23 08.241.684/0001-25 PROPOSTA REALINHADA SANTARÉM NOVO - 
RKA.pdf

0131 27/07/2020 - 15:34:35 03.555.456/0001-06 MATERIAL CONST PE 004 2020.pdf

0001 27/07/2020 - 17:15:03 08.241.684/0001-25 PROPOSTA SANTARÉM NOVO - RKA 27-07.pdf

0001 27/07/2020 - 18:07:07 08.241.684/0001-25 PROPOSTA SANTARÉM NOVO - RKA 27-07.pdf

RKA COMERCIO SERVICOS 
LTDA

22/07/2020 - 21:06
Romualdo Pereira dos 
Santos

- - - - Habilitação 
jurídica

J C P PRADO COMERCIO 
EIRELI ME

19/07/2020 - 22:29
JORGE CARLOS PINHEIRO 
PRADO

1600227 SEGUP/PA 27/08/1997 - RG

J C P PRADO COMERCIO 
EIRELI ME

20/07/2020 - 15:27
JORGE CARLOS PINHEIRO 
PRADO

- - 15/05/2020 - Contrato Social

D. C. DA SILVA COMERCIO 
- ME

22/07/2020 - 03:42
DANIEL CARVALHO DA 
SILVA

- - - - Declarações

D. C. DA SILVA COMERCIO 
- ME

22/07/2020 - 03:44
DANIEL CARVALHO DA 
SILVA

- - - -
Qualificação 
econômico-
financeira

D. C. DA SILVA COMERCIO 
- ME

22/07/2020 - 03:44
DANIEL CARVALHO DA 
SILVA

- - - -
Regularidade 
fiscal e 
trabalhista

D. C. DA SILVA COMERCIO 
- ME

22/07/2020 - 03:45
DANIEL CARVALHO DA 
SILVA

- - - - Habilitação 
jurídica

D. C. DA SILVA COMERCIO 
- ME

22/07/2020 - 03:53
DANIEL CARVALHO DA 
SILVA

- - 11/10/2019 - Contrato Social

D. C. DA SILVA COMERCIO 
- ME

22/07/2020 - 04:00
DANIEL CARVALHO DA 
SILVA

3148627 SSP 19/12/2002 - RG

RKA COMERCIO SERVICOS 
LTDA

22/07/2020 - 11:32
Romualdo Pereira dos 
Santos

- - 23/04/2018 - Contrato Social

RKA COMERCIO SERVICOS 
LTDA

22/07/2020 - 11:35
Romualdo Pereira dos 
Santos

001420152016 DETRAN 30/03/2017 - RG

RKA COMERCIO SERVICOS 
LTDA

22/07/2020 - 11:37
Romualdo Pereira dos 
Santos

- - - -
Regularidade 
fiscal e 
trabalhista

RKA COMERCIO SERVICOS 
LTDA

22/07/2020 - 11:38
Romualdo Pereira dos 
Santos

- - - -
Qualificação 
econômico-
financeira

Lukauto Comércio de 
Pneumáticos e Peças 
Ltda.

22/07/2020 - 14:27 Kaue Muniz do Amaral - - - - Proposta Inicial

Lukauto Comércio de 
Pneumáticos e Peças 
Ltda.

22/07/2020 - 14:29 Kaue Muniz do Amaral - - - - Declarações

Lukauto Comércio de 
Pneumáticos e Peças 
Ltda.

22/07/2020 - 14:30 Kaue Muniz do Amaral - - 10/12/2018 - Contrato Social

Lukauto Comércio de 
Pneumáticos e Peças 
Ltda.

22/07/2020 - 14:31 Kaue Muniz do Amaral 1011744-1 SESP PR 05/07/2018 - RG

Lukauto Comércio de 
Pneumáticos e Peças 
Ltda.

22/07/2020 - 14:35 Kaue Muniz do Amaral - - - -
Regularidade 
fiscal e 
trabalhista

Lukauto Comércio de 
Pneumáticos e Peças 
Ltda.

22/07/2020 - 14:36 Kaue Muniz do Amaral - - - - Qualificação 
técnica

Lukauto Comércio de 
Pneumáticos e Peças 
Ltda.

22/07/2020 - 14:36 Kaue Muniz do Amaral - - - -
Qualificação 
econômico-
financeira

Lukauto Comércio de 
Pneumáticos e Peças 
Ltda.

22/07/2020 - 14:36 Kaue Muniz do Amaral - - - - Habilitação 
jurídica

J C P PRADO COMERCIO 
EIRELI ME 22/07/2020 - 15:10

JORGE CARLOS PINHEIRO 
PRADO - - - - Qualificação 

técnica

Gpa Gerenciamento e 
Projetos Ltda

22/07/2020 - 15:17 Daniel Arcari - - - -
Qualificação 
econômico-
financeira

Gpa Gerenciamento e 
Projetos Ltda

22/07/2020 - 15:25 Daniel Arcari - - - -
Regularidade 
fiscal e 
trabalhista

Gpa Gerenciamento e 
Projetos Ltda 22/07/2020 - 15:33 Daniel Arcari - - 10/09/2009 - Contrato Social

Gpa Gerenciamento e 
Projetos Ltda 22/07/2020 - 15:34 Daniel Arcari 8079776186

SECRETARIA DA 
SEGURANÇA 
PÚBLICA

07/02/2018 - RG

Gpa Gerenciamento e 
Projetos Ltda

22/07/2020 - 15:58 Daniel Arcari - - - - Habilitação 
jurídica

Gpa Gerenciamento e 
Projetos Ltda

22/07/2020 - 16:42 Daniel Arcari - - - - Proposta Inicial

Gpa Gerenciamento e 
Projetos Ltda 22/07/2020 - 16:56 Daniel Arcari - - - - Declarações

22/07/2020 - 18:19 - - - - Proposta Inicial
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Fornecedor Data/Hora Enviado por Número
Órgão de 
Expedição

Data de 
Expedição

Data de 
Validade

Arquivo

Inabilitados
Data Fornecedor CNPJ Detalhe

LPSJ REPRESENTACAO 
COMERCIO E SERVICO EM 
GERAL EIRELI

LUIZ PAULO SODRÉ DE 
JESUS

LPSJ REPRESENTACAO 
COMERCIO E SERVICO EM 
GERAL EIRELI

22/07/2020 - 18:19
LUIZ PAULO SODRÉ DE 
JESUS

- - - - Declarações

LPSJ REPRESENTACAO 
COMERCIO E SERVICO EM 
GERAL EIRELI

22/07/2020 - 18:19
LUIZ PAULO SODRÉ DE 
JESUS

- - - - Qualificação 
técnica

LPSJ REPRESENTACAO 
COMERCIO E SERVICO EM 
GERAL EIRELI

22/07/2020 - 18:20
LUIZ PAULO SODRÉ DE 
JESUS

- - - -
Qualificação 
econômico-
financeira

LPSJ REPRESENTACAO 
COMERCIO E SERVICO EM 
GERAL EIRELI

22/07/2020 - 18:20
LUIZ PAULO SODRÉ DE 
JESUS

- - - -
Regularidade 
fiscal e 
trabalhista

LPSJ REPRESENTACAO 
COMERCIO E SERVICO EM 
GERAL EIRELI

22/07/2020 - 18:20
LUIZ PAULO SODRÉ DE 
JESUS

- - - - Habilitação 
jurídica

LPSJ REPRESENTACAO 
COMERCIO E SERVICO EM 
GERAL EIRELI

22/07/2020 - 18:20
LUIZ PAULO SODRÉ DE 
JESUS

- - 30/10/2018 - Contrato Social

LPSJ REPRESENTACAO 
COMERCIO E SERVICO EM 
GERAL EIRELI

22/07/2020 - 18:21
LUIZ PAULO SODRÉ DE 
JESUS

00767727035 DETRAN ES 19/06/2017 - RG

D. C. DA SILVA COMERCIO 
- ME

22/07/2020 - 19:14
DANIEL CARVALHO DA 
SILVA

- - - - Proposta Inicial

J C P PRADO COMERCIO 
EIRELI ME

22/07/2020 - 19:24
JORGE CARLOS PINHEIRO 
PRADO

- - - - Proposta Inicial

J C P PRADO COMERCIO 
EIRELI ME

22/07/2020 - 19:24
JORGE CARLOS PINHEIRO 
PRADO

- - - - Declarações

J C P PRADO COMERCIO 
EIRELI ME

22/07/2020 - 19:25
JORGE CARLOS PINHEIRO 
PRADO

- - - -
Qualificação 
econômico-
financeira

J C P PRADO COMERCIO 
EIRELI ME

22/07/2020 - 19:26
JORGE CARLOS PINHEIRO 
PRADO

- - - -
Regularidade 
fiscal e 
trabalhista

D. C. DA SILVA COMERCIO 
- ME

22/07/2020 - 19:26
DANIEL CARVALHO DA 
SILVA

- - - - Qualificação 
técnica

J C P PRADO COMERCIO 
EIRELI ME

22/07/2020 - 19:29
JORGE CARLOS PINHEIRO 
PRADO

- - - - Habilitação 
jurídica

RKA COMERCIO SERVICOS 
LTDA

22/07/2020 - 20:08
Romualdo Pereira dos 
Santos

- - - - Declarações

RKA COMERCIO SERVICOS 
LTDA

23/07/2020 - 01:12
Romualdo Pereira dos 
Santos

- - - - Proposta Inicial

Gpa Gerenciamento e 
Projetos Ltda

23/07/2020 - 08:56 Daniel Arcari - - - - Qualificação 
técnica

RKA COMERCIO SERVICOS 
LTDA

23/07/2020 - 09:19
Romualdo Pereira dos 
Santos

- - - - Qualificação 
técnica

23/07/2020 - 21:22:13
J C P PRADO COMERCIO EIRELI 
ME

21.254.778/0001-05 Item 0013 - Arame recozido

Desclassificação: Proponente não atendeu o Item 8.2 do edital 8.2. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, apresentar preço final superior ao preço máximo 
fixado (Acórdão no 1455/2018 -TCU - Plenário), ou que apresentar preço manifestamente inexequível.

23/07/2020 - 21:47:33
Gpa Gerenciamento e Projetos 
Ltda

11.175.931/0001-47 Item 0029 - Cabo cobre 750V 10,0mm2

Desclassificação: Proponente não atendeu o Item 8.2 do edital 8.2. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, apresentar preço final superior ao preço máximo 
fixado (Acórdão no 1455/2018 -TCU - Plenário), ou que apresentar preço manifestamente inexequível.

23/07/2020 - 21:50:20
J C P PRADO COMERCIO EIRELI 
ME

21.254.778/0001-05 Item 0033 - Caixa para medição bifásica (padrão CELPA)

Desclassificação: Proponente não atendeu o Item 8.2 do edital; "8.2. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, apresentar preço final superior ao preço máximo 
fixado (Acórdão no 1455/2018 -TCU - Plenário), ou que apresentar preço manifestamente inexequível."

27/07/2020 - 11:09:36
J C P PRADO COMERCIO EIRELI 
ME 21.254.778/0001-05 Abrangendo todo o processo

A proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação 
exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á 
automaticamente a etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital, ocorrerá por meio de 
chave de acesso e senha. * 9.2. fornecedores cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua declaração, em relação à 
habilitação jurídica, à regularidade fiscal, trabalhista à qualificação econômico-financeira e habilitação técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 18 e 
43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A proponente não atendeu os Item 9 do edital. 9.4.5. Certidão Especifica, emitida pela Junta Comercial da sede da 
licitante, devidamente atualizada. (ausente); 9.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada. (ausente); 9.5.4. ... 
Certidão Negativa de Infração Trabalhista. (ausente); 9.7.1. ... Certidão Negativa de Protestos da sede do licitante, emitidas em seu nome, datadas dos últimos 90 (noventa) 
dias ou que esteja dentro do prazo de validade expresso nas próprias. (ausente); 9.7.2. Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da unidade 
jurisdicional da sede da Licitante, em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro prazo não constar no documento, através do site do (trf1). 
(ausente);

27/07/2020 - 11:26:38
Gpa Gerenciamento e Projetos 
Ltda

11.175.931/0001-47 Abrangendo todo o processo

A proponente não atendeu o Item 8.21 do edital. 8.21. Todos os licitantes que tiverem suas ofertas regularmente aceitas deverão encaminhar proposta inicial e realinhada no 
prazo máximo de 60 (sessenta) minutos via sistema; A proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, 
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para 
abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da proposta, acompanhada dos documentos de 
habilitação exigidos neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 9.2. fornecedores cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF, 
deverão encaminhar sua declaração, em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, trabalhista à qualificação econômico-financeira e habilitação técnica conforme 
disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A proponente não atendeu os Item 9 do edital. 9.4.5. Certidão 
Especifica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada. (ausente); 9.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da sede da 
licitante, devidamente atualizada. (ausente); 9.5.4. ... Certidão Negativa de Infração Trabalhista. (ausente); 9.7.1. ... Certidão Negativa de Protestos da sede do licitante, 
emitidas em seu nome, datadas dos últimos 90 (noventa) dias ou que esteja dentro do prazo de validade expresso nas próprias. (ausente); 9.7.2. Certidão de Distribuição de 
Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não superior a 30 (trinta) dias da data da abertura do certame, se outro 
prazo não constar no documento, através do site do (trf1). (ausente);
27/07/2020 - 15:53:12 D. C. DA SILVA COMERCIO - ME 03.555.456/0001-06 Abrangendo todo o processo
A proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação 
exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á 
automaticamente a etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital, ocorrerá por meio de 
chave de acesso e senha. * 9.2. fornecedores cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua declaração, em relação à 
habilitação jurídica, à regularidade fiscal, trabalhista à qualificação econômico-financeira e habilitação técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 18 e 
43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A proponente não atendeu os Item 9 do edital. 9.4.5. Certidão Especifica, emitida pela Junta Comercial da sede da 
licitante, devidamente atualizada. (ausente); 9.5.4. ... Certidão Negativa de Infração Trabalhista. (ausente); 9.7.1. Certidão Negativa de Falência e Concordata, expedidos 
pelo distribuidor da sede da Licitante em data não superior a 90 (noventa) dias da data da abertura do certame, se outro prazo não constar no documento, Certidão Negativa 
de Protestos da sede do licitante, emitidas em seu nome, datadas dos últimos 90 (noventa) dias ou que esteja dentro do prazo de validade expresso nas próprias. (ausente);
27/07/2020 - 15:58:31 31.964.625/0001-05 Abrangendo todo o processo
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Data Fornecedor CNPJ Detalhe

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões
Prazos
Intenção de Recurso Recurso Contrarrazão

0023 - Base relé fotoelétrico 360G

Intenções de Recurso

CPNJ Data de Envio Intenção Julgamento

0065 - Caixa d`água em polietileno com tampa 1.000 litros

Intenções de Recurso

CPNJ Data de Envio Intenção Julgamento

Chat
Data Apelido Frase

LPSJ REPRESENTACAO 
COMERCIO E SERVICO EM GERAL 
EIRELI

A proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação 
exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á 
automaticamente a etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital, ocorrerá por meio de 
chave de acesso e senha. * 9.2. fornecedores cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua declaração, em relação à 
habilitação jurídica, à regularidade fiscal, trabalhista à qualificação econômico-financeira e habilitação técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 18 e 
43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A proponente não atendeu o Item 8.21 do edital. 8.21. Todos os licitantes que tiverem suas ofertas regularmente 
aceitas deverão encaminhar proposta inicial e realinhada no prazo máximo de 60 (sessenta) minutos via sistema; A proponente não atendeu os Item 9 do edital. 9.4.5. Certidão 
Especifica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada. (ausente); 9.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da sede da 
licitante, devidamente atualizada. (ausente); 9.5.4. ... Certidão Negativa de Infração Trabalhista. (ausente); 9.7.1. ... Certidão Negativa de Protestos da sede do licitante, 
emitidas em seu nome, datadas dos últimos 90 (noventa) dias ou que esteja dentro do prazo de validade expresso nas próprias. (ausente);

27/07/2020 - 17:48:56
Lukauto Comércio de 
Pneumáticos e Peças Ltda.

13.545.473/0001-16 Abrangendo todo o processo

A proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação 
exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á 
automaticamente a etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital, ocorrerá por meio de 
chave de acesso e senha. * 9.2. fornecedores cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua declaração, em relação à 
habilitação jurídica, à regularidade fiscal, trabalhista à qualificação econômico-financeira e habilitação técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 18 e 
43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A proponente não atendeu o Item 8.21 do edital. 8.21. Todos os licitantes que tiverem suas ofertas regularmente 
aceitas deverão encaminhar proposta inicial e realinhada no prazo máximo de 60 (sessenta) minutos via sistema; A proponente não atendeu os Item 9 do edital. 9.4.5. Certidão 
Especifica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada. (ausente); 9.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da sede da 
licitante, devidamente atualizada. (ausente); 9.5.4. ... em conjunto acompanhado da CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista. (ausente); 9.7.1. Certidão Negativa de 
Falência e Concordata, expedidos pelo distribuidor da sede da Licitante em data não superior a 90 (noventa) dias da data da abertura do certame, se outro prazo não constar 
no documento, Certidão Negativa de Protestos da sede do licitante, emitidas em seu nome, datadas dos últimos 90 (noventa) dias ou que esteja dentro do prazo de validade 
expresso nas próprias. (ausente); 9.7.2. Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante..."

27/07/2020 - 19:34 - - 

21.254.778/0001-05 23/07/2020 - 21:02:29

Gostaria de solicitar que reveja a ação de cancelamento da nossa 
oferta inicial, caso seja necessário posso estar enviando composição 
de preço do item em questão comprovando que posso entregar pelo 
valor ofertado de R$ 6,85. O que seria bastante vantajoso para essa 
administração.

Indeferido

11.1. O Pregoeiro declarará o vencedor e, depois de decorrida a fase de regularização fiscal de microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa, se for o 
caso, concederá o prazo de no mínimo trinta minutos, para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra qual(is) 
decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema.

31.964.625/0001-05 27/07/2020 - 15:56:59
Senhor pregoeiro, favor habilitar a opção para anexarmos a proposta 
realinhada referente ao item 64 e 65. Já mandamos a proposta atualizada 
no e-mail cplsantaremnovo2020@gmail.com

Indeferido

8.21. Todos os licitantes que tiverem suas ofertas regularmente aceitas deverão encaminhar proposta inicial e realinhada no prazo máximo de 60 (sessenta) minutos via 
SISTEMA...

23/07/2020 - 10:02:05 Pregoeiro Bom dia! Senhores Proponentes... Está aberta a sessão!
23/07/2020 - 10:02:17 Sistema O processo está em fase de análise das propostas
23/07/2020 - 10:17:51 Sistema O item 0005 teve uma proposta de valor unitário R$ 11,00 cancelado pelo pregoeiro.

23/07/2020 - 10:17:51 Sistema
Motivo: A proponente não atendeu o Item 6.13 do edital 6.13. O prazo de validade da proposta não 
será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação atendendo Art. 48, `PAR` 3º, 
do Decreto nº 10.024, de 2019.

23/07/2020 - 10:18:37 Sistema O item 0001 teve uma proposta de valor unitário R$ 55,00 cancelado pelo pregoeiro.

23/07/2020 - 10:18:37 Sistema
Motivo: A proponente não atendeu o Item 6.13 do edital "6.13. O prazo de validade da proposta não 
será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação atendendo Art. 48, `PAR` 3º, 
do Decreto nº 10.024, de 2019."

23/07/2020 - 10:19:02 Sistema O item 0002 teve uma proposta de valor unitário R$ 25,00 cancelado pelo pregoeiro.

23/07/2020 - 10:19:02 Sistema
Motivo: A proponente não atendeu o Item 6.13 do edital "6.13. O prazo de validade da proposta não 
será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação atendendo Art. 48, `PAR` 3º, 
do Decreto nº 10.024, de 2019."

23/07/2020 - 10:19:11 Sistema O item 0003 teve uma proposta de valor unitário R$ 37,00 cancelado pelo pregoeiro.

23/07/2020 - 10:19:11 Sistema
Motivo: A proponente não atendeu o Item 6.13 do edital "6.13. O prazo de validade da proposta não 
será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação atendendo Art. 48, `PAR` 3º, 
do Decreto nº 10.024, de 2019."

23/07/2020 - 10:19:25 Sistema O item 0004 teve uma proposta de valor unitário R$ 11,00 cancelado pelo pregoeiro.

23/07/2020 - 10:19:25 Sistema
Motivo: A proponente não atendeu o Item 6.13 do edital "6.13. O prazo de validade da proposta não 
será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação atendendo Art. 48, `PAR` 3º, 
do Decreto nº 10.024, de 2019."

23/07/2020 - 10:19:40 Sistema O item 0006 teve uma proposta de valor unitário R$ 11,00 cancelado pelo pregoeiro.

23/07/2020 - 10:19:40 Sistema
Motivo: A proponente não atendeu o Item 6.13 do edital "6.13. O prazo de validade da proposta não 
será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação atendendo Art. 48, `PAR` 3º, 
do Decreto nº 10.024, de 2019."

23/07/2020 - 10:20:06 Sistema O item 0007 teve uma proposta de valor unitário R$ 11,00 cancelado pelo pregoeiro.

23/07/2020 - 10:20:06 Sistema
Motivo: A proponente não atendeu o Item 6.13 do edital "6.13. O prazo de validade da proposta não 
será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação atendendo Art. 48, `PAR` 3º, 
do Decreto nº 10.024, de 2019."

23/07/2020 - 10:20:22 Sistema O item 0008 teve uma proposta de valor unitário R$ 11,00 cancelado pelo pregoeiro.

23/07/2020 - 10:20:22 Sistema
Motivo: A proponente não atendeu o Item 6.13 do edital "6.13. O prazo de validade da proposta não 
será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação atendendo Art. 48, `PAR` 3º, 
do Decreto nº 10.024, de 2019."

23/07/2020 - 10:21:03 Sistema O item 0009 teve uma proposta de valor unitário R$ 11,00 cancelado pelo pregoeiro.

23/07/2020 - 10:21:03 Sistema
Motivo: A proponente não atendeu o Item 6.13 do edital "6.13. O prazo de validade da proposta não 
será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação atendendo Art. 48, `PAR` 3º, 
do Decreto nº 10.024, de 2019."

23/07/2020 - 10:21:26 Sistema O item 0010 teve uma proposta de valor unitário R$ 23,00 cancelado pelo pregoeiro.

23/07/2020 - 10:21:26 Sistema
Motivo: A proponente não atendeu o Item 6.13 do edital "6.13. O prazo de validade da proposta não 
será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação atendendo Art. 48, `PAR` 3º, 
do Decreto nº 10.024, de 2019."

23/07/2020 - 10:21:49 Sistema O item 0011 teve uma proposta de valor unitário R$ 45,00 cancelado pelo pregoeiro.
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Data Apelido Frase

23/07/2020 - 10:21:49 Sistema
Motivo: A proponente não atendeu o Item 6.13 do edital "6.13. O prazo de validade da proposta não 
será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação atendendo Art. 48, `PAR` 3º, 
do Decreto nº 10.024, de 2019."

23/07/2020 - 10:22:16 Sistema O item 0010 teve uma proposta de valor unitário R$ 50,00 cancelado pelo pregoeiro.

23/07/2020 - 10:22:16 Sistema
Motivo: A proponente não atendeu o Item 6.13 do edital "6.13. O prazo de validade da proposta não 
será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação atendendo Art. 48, `PAR` 3º, 
do Decreto nº 10.024, de 2019."

23/07/2020 - 10:22:39 Sistema O item 0011 teve uma proposta de valor unitário R$ 150,00 cancelado pelo pregoeiro.

23/07/2020 - 10:22:39 Sistema
Motivo: A proponente não atendeu o Item 6.13 do edital "6.13. O prazo de validade da proposta não 
será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação atendendo Art. 48, `PAR` 3º, 
do Decreto nº 10.024, de 2019."

23/07/2020 - 10:23:03 Sistema O item 0012 teve uma proposta de valor unitário R$ 100,00 cancelado pelo pregoeiro.

23/07/2020 - 10:23:03 Sistema
Motivo: A proponente não atendeu o Item 6.13 do edital "6.13. O prazo de validade da proposta não 
será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação atendendo Art. 48, `PAR` 3º, 
do Decreto nº 10.024, de 2019."

23/07/2020 - 10:23:42 Sistema O item 0012 teve uma proposta de valor unitário R$ 18,00 cancelado pelo pregoeiro.

23/07/2020 - 10:23:42 Sistema
Motivo: A proponente não atendeu o Item 6.13 do edital "6.13. O prazo de validade da proposta não 
será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação atendendo Art. 48, `PAR` 3º, 
do Decreto nº 10.024, de 2019."

23/07/2020 - 10:23:56 Sistema O item 0013 teve uma proposta de valor unitário R$ 13,00 cancelado pelo pregoeiro.

23/07/2020 - 10:23:56 Sistema
Motivo: A proponente não atendeu o Item 6.13 do edital "6.13. O prazo de validade da proposta não 
será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação atendendo Art. 48, `PAR` 3º, 
do Decreto nº 10.024, de 2019."

23/07/2020 - 10:29:06 Sistema O item 0014 teve uma proposta de valor unitário R$ 21,00 cancelado pelo pregoeiro.

23/07/2020 - 10:29:06 Sistema
Motivo: A proponente não atendeu o Item 6.13 do edital "6.13. O prazo de validade da proposta não 
será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação atendendo Art. 48, `PAR` 3º, 
do Decreto nº 10.024, de 2019."

23/07/2020 - 10:30:49 Sistema O item 0015 teve uma proposta de valor unitário R$ 150,00 cancelado pelo pregoeiro.

23/07/2020 - 10:30:49 Sistema
Motivo: A proponente não atendeu o Item 6.13 do edital "6.13. O prazo de validade da proposta não 
será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação atendendo Art. 48, `PAR` 3º, 
do Decreto nº 10.024, de 2019."

23/07/2020 - 10:31:05 Sistema O item 0015 teve uma proposta de valor unitário R$ 51,00 cancelado pelo pregoeiro.

23/07/2020 - 10:31:05 Sistema
Motivo: A proponente não atendeu o Item 6.13 do edital "6.13. O prazo de validade da proposta não 
será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação atendendo Art. 48, `PAR` 3º, 
do Decreto nº 10.024, de 2019."

23/07/2020 - 10:31:33 Sistema O item 0016 teve uma proposta de valor unitário R$ 2.000,00 cancelado pelo pregoeiro.

23/07/2020 - 10:31:33 Sistema
Motivo: A proponente não atendeu o Item 6.13 do edital "6.13. O prazo de validade da proposta não 
será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação atendendo Art. 48, `PAR` 3º, 
do Decreto nº 10.024, de 2019."

23/07/2020 - 10:31:51 Sistema O item 0016 teve uma proposta de valor unitário R$ 165,00 cancelado pelo pregoeiro.

23/07/2020 - 10:31:51 Sistema
Motivo: A proponente não atendeu o Item 6.13 do edital "6.13. O prazo de validade da proposta não 
será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação atendendo Art. 48, `PAR` 3º, 
do Decreto nº 10.024, de 2019."

23/07/2020 - 10:32:09 Sistema O item 0017 teve uma proposta de valor unitário R$ 100,00 cancelado pelo pregoeiro.

23/07/2020 - 10:32:09 Sistema
Motivo: A proponente não atendeu o Item 6.13 do edital "6.13. O prazo de validade da proposta não 
será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação atendendo Art. 48, `PAR` 3º, 
do Decreto nº 10.024, de 2019."

23/07/2020 - 10:32:23 Sistema O item 0017 teve uma proposta de valor unitário R$ 13,00 cancelado pelo pregoeiro.

23/07/2020 - 10:32:23 Sistema
Motivo: A proponente não atendeu o Item 6.13 do edital "6.13. O prazo de validade da proposta não 
será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação atendendo Art. 48, `PAR` 3º, 
do Decreto nº 10.024, de 2019."

23/07/2020 - 10:34:24 Sistema O item 0018 teve uma proposta de valor unitário R$ 100,00 cancelado pelo pregoeiro.

23/07/2020 - 10:34:24 Sistema
Motivo: A proponente não atendeu o Item 6.13 do edital "6.13. O prazo de validade da proposta não 
será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação atendendo Art. 48, `PAR` 3º, 
do Decreto nº 10.024, de 2019."

23/07/2020 - 10:34:37 Sistema O item 0018 teve uma proposta de valor unitário R$ 13,00 cancelado pelo pregoeiro.

23/07/2020 - 10:34:37 Sistema
Motivo: A proponente não atendeu o Item 6.13 do edital "6.13. O prazo de validade da proposta não 
será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação atendendo Art. 48, `PAR` 3º, 
do Decreto nº 10.024, de 2019."

23/07/2020 - 10:35:04 Sistema O item 0019 teve uma proposta de valor unitário R$ 150,00 cancelado pelo pregoeiro.

23/07/2020 - 10:35:04 Sistema
Motivo: A proponente não atendeu o Item 6.13 do edital "6.13. O prazo de validade da proposta não 
será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação atendendo Art. 48, `PAR` 3º, 
do Decreto nº 10.024, de 2019."

23/07/2020 - 10:35:23 Sistema O item 0019 teve uma proposta de valor unitário R$ 21,00 cancelado pelo pregoeiro.

23/07/2020 - 10:35:23 Sistema
Motivo: A proponente não atendeu o Item 6.13 do edital "6.13. O prazo de validade da proposta não 
será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação atendendo Art. 48, `PAR` 3º, 
do Decreto nº 10.024, de 2019."

23/07/2020 - 10:35:58 Sistema O item 0020 teve uma proposta de valor unitário R$ 150,00 cancelado pelo pregoeiro.

23/07/2020 - 10:35:58 Sistema
Motivo: A proponente não atendeu o Item 6.13 do edital "6.13. O prazo de validade da proposta não 
será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação atendendo Art. 48, `PAR` 3º, 
do Decreto nº 10.024, de 2019."

23/07/2020 - 10:36:19 Sistema O item 0020 teve uma proposta de valor unitário R$ 25,00 cancelado pelo pregoeiro.

23/07/2020 - 10:36:19 Sistema
Motivo: A proponente não atendeu o Item 6.13 do edital "6.13. O prazo de validade da proposta não 
será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação atendendo Art. 48, `PAR` 3º, 
do Decreto nº 10.024, de 2019."

23/07/2020 - 10:40:58 Sistema O item 0021 teve uma proposta de valor unitário R$ 81,00 cancelado pelo pregoeiro.

23/07/2020 - 10:40:58 Sistema
Motivo: A proponente não atendeu o Item 6.13 do edital "6.13. O prazo de validade da proposta não 
será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação atendendo Art. 48, `PAR` 3º, 
do Decreto nº 10.024, de 2019."

23/07/2020 - 10:42:41 Sistema O item 0022 teve uma proposta de valor unitário R$ 38,00 cancelado pelo pregoeiro.

23/07/2020 - 10:42:41 Sistema
Motivo: A proponente não atendeu o Item 6.13 do edital "6.13. O prazo de validade da proposta não 
será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação atendendo Art. 48, `PAR` 3º, 
do Decreto nº 10.024, de 2019."

23/07/2020 - 10:42:51 Sistema O item 0023 teve uma proposta de valor unitário R$ 100,00 cancelado pelo pregoeiro.

23/07/2020 - 10:42:51 Sistema
Motivo: A proponente não atendeu o Item 6.13 do edital "6.13. O prazo de validade da proposta não 
será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação atendendo Art. 48, `PAR` 3º, 
do Decreto nº 10.024, de 2019."

23/07/2020 - 10:43:01 Sistema O item 0023 teve uma proposta de valor unitário R$ 28,00 cancelado pelo pregoeiro.

23/07/2020 - 10:43:01 Sistema
Motivo: A proponente não atendeu o Item 6.13 do edital "6.13. O prazo de validade da proposta não 
será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação atendendo Art. 48, `PAR` 3º, 
do Decreto nº 10.024, de 2019."

23/07/2020 - 10:43:14 Sistema O item 0024 teve uma proposta de valor unitário R$ 10,00 cancelado pelo pregoeiro.

23/07/2020 - 10:43:14 Sistema
Motivo: A proponente não atendeu o Item 6.13 do edital "6.13. O prazo de validade da proposta não 
será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação atendendo Art. 48, `PAR` 3º, 
do Decreto nº 10.024, de 2019."

23/07/2020 - 10:43:26 Sistema O item 0024 teve uma proposta de valor unitário R$ 3,50 cancelado pelo pregoeiro.

23/07/2020 - 10:43:26 Sistema
Motivo: A proponente não atendeu o Item 6.13 do edital "6.13. O prazo de validade da proposta não 
será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação atendendo Art. 48, `PAR` 3º, 
do Decreto nº 10.024, de 2019."

23/07/2020 - 10:43:57 Sistema O item 0025 teve uma proposta de valor unitário R$ 20,00 cancelado pelo pregoeiro.

23/07/2020 - 10:43:57 Sistema
Motivo: A proponente não atendeu o Item 6.13 do edital "6.13. O prazo de validade da proposta não 
será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação atendendo Art. 48, `PAR` 3º, 
do Decreto nº 10.024, de 2019."

23/07/2020 - 10:44:08 Sistema O item 0025 teve uma proposta de valor unitário R$ 7,50 cancelado pelo pregoeiro.

23/07/2020 - 10:44:08 Sistema
Motivo: A proponente não atendeu o Item 6.13 do edital "6.13. O prazo de validade da proposta não 
será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação atendendo Art. 48, `PAR` 3º, 
do Decreto nº 10.024, de 2019."
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23/07/2020 - 10:44:19 Sistema O item 0026 teve uma proposta de valor unitário R$ 190,00 cancelado pelo pregoeiro.

23/07/2020 - 10:44:19 Sistema
Motivo: A proponente não atendeu o Item 6.13 do edital "6.13. O prazo de validade da proposta não 
será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação atendendo Art. 48, `PAR` 3º, 
do Decreto nº 10.024, de 2019."

23/07/2020 - 10:44:34 Sistema O item 0027 teve uma proposta de valor unitário R$ 160,00 cancelado pelo pregoeiro.

23/07/2020 - 10:44:34 Sistema
Motivo: A proponente não atendeu o Item 6.13 do edital "6.13. O prazo de validade da proposta não 
será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação atendendo Art. 48, `PAR` 3º, 
do Decreto nº 10.024, de 2019."

23/07/2020 - 10:47:56 Sistema O item 0028 teve uma proposta de valor unitário R$ 1.000,00 cancelado pelo pregoeiro.

23/07/2020 - 10:47:56 Sistema
Motivo: A proponente não atendeu o Item 6.13 do edital "6.13. O prazo de validade da proposta não 
será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação atendendo Art. 48, `PAR` 3º, 
do Decreto nº 10.024, de 2019."

23/07/2020 - 10:48:14 Sistema O item 0028 teve uma proposta de valor unitário R$ 2,78 cancelado pelo pregoeiro.

23/07/2020 - 10:48:14 Sistema
Motivo: A proponente não atendeu o Item 6.13 do edital "6.13. O prazo de validade da proposta não 
será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação atendendo Art. 48, `PAR` 3º, 
do Decreto nº 10.024, de 2019."

23/07/2020 - 10:48:30 Sistema O item 0029 teve uma proposta de valor unitário R$ 1.500,00 cancelado pelo pregoeiro.

23/07/2020 - 10:48:30 Sistema
Motivo: A proponente não atendeu o Item 6.13 do edital "6.13. O prazo de validade da proposta não 
será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação atendendo Art. 48, `PAR` 3º, 
do Decreto nº 10.024, de 2019."

23/07/2020 - 10:48:45 Sistema O item 0029 teve uma proposta de valor unitário R$ 8,98 cancelado pelo pregoeiro.

23/07/2020 - 10:48:45 Sistema
Motivo: A proponente não atendeu o Item 6.13 do edital "6.13. O prazo de validade da proposta não 
será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação atendendo Art. 48, `PAR` 3º, 
do Decreto nº 10.024, de 2019."

23/07/2020 - 10:49:07 Sistema O item 0030 teve uma proposta de valor unitário R$ 2.000,00 cancelado pelo pregoeiro.

23/07/2020 - 10:49:07 Sistema
Motivo: A proponente não atendeu o Item 6.13 do edital "6.13. O prazo de validade da proposta não 
será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação atendendo Art. 48, `PAR` 3º, 
do Decreto nº 10.024, de 2019."

23/07/2020 - 10:49:23 Sistema O item 0030 teve uma proposta de valor unitário R$ 1,90 cancelado pelo pregoeiro.

23/07/2020 - 10:49:23 Sistema
Motivo: A proponente não atendeu o Item 6.13 do edital "6.13. O prazo de validade da proposta não 
será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação atendendo Art. 48, `PAR` 3º, 
do Decreto nº 10.024, de 2019."

23/07/2020 - 10:50:43 Sistema O item 0031 teve uma proposta de valor unitário R$ 200,00 cancelado pelo pregoeiro.

23/07/2020 - 10:50:43 Sistema
Motivo: A proponente não atendeu o Item 6.13 do edital "6.13. O prazo de validade da proposta não 
será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação atendendo Art. 48, `PAR` 3º, 
do Decreto nº 10.024, de 2019."

23/07/2020 - 10:51:11 Sistema O item 0031 teve uma proposta de valor unitário R$ 1,40 cancelado pelo pregoeiro.

23/07/2020 - 10:51:11 Sistema
Motivo: A proponente não atendeu o Item 6.13 do edital "6.13. O prazo de validade da proposta não 
será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação atendendo Art. 48, `PAR` 3º, 
do Decreto nº 10.024, de 2019."

23/07/2020 - 10:51:30 Sistema O item 0032 teve uma proposta de valor unitário R$ 100,00 cancelado pelo pregoeiro.

23/07/2020 - 10:51:30 Sistema
Motivo: A proponente não atendeu o Item 6.13 do edital "6.13. O prazo de validade da proposta não 
será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação atendendo Art. 48, `PAR` 3º, 
do Decreto nº 10.024, de 2019."

23/07/2020 - 10:52:06 Sistema O item 0033 teve uma proposta de valor unitário R$ 135,00 cancelado pelo pregoeiro.

23/07/2020 - 10:52:06 Sistema
Motivo: A proponente não atendeu o Item 6.13 do edital "6.13. O prazo de validade da proposta não 
será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação atendendo Art. 48, `PAR` 3º, 
do Decreto nº 10.024, de 2019."

23/07/2020 - 10:52:21 Sistema O item 0032 teve uma proposta de valor unitário R$ 1,25 cancelado pelo pregoeiro.

23/07/2020 - 10:52:21 Sistema
Motivo: A proponente não atendeu o Item 6.13 do edital "6.13. O prazo de validade da proposta não 
será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação atendendo Art. 48, `PAR` 3º, 
do Decreto nº 10.024, de 2019."

23/07/2020 - 10:52:39 Sistema O item 0034 teve uma proposta de valor unitário R$ 135,00 cancelado pelo pregoeiro.

23/07/2020 - 10:52:39 Sistema
Motivo: A proponente não atendeu o Item 6.13 do edital "6.13. O prazo de validade da proposta não 
será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação atendendo Art. 48, `PAR` 3º, 
do Decreto nº 10.024, de 2019."

23/07/2020 - 10:53:08 Sistema O item 0035 teve uma proposta de valor unitário R$ 50,00 cancelado pelo pregoeiro.

23/07/2020 - 10:53:08 Sistema
Motivo: A proponente não atendeu o Item 6.13 do edital "6.13. O prazo de validade da proposta não 
será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação atendendo Art. 48, `PAR` 3º, 
do Decreto nº 10.024, de 2019."

23/07/2020 - 10:53:49 Sistema O item 0036 teve uma proposta de valor unitário R$ 4,60 cancelado pelo pregoeiro.

23/07/2020 - 10:53:49 Sistema
Motivo: A proponente não atendeu o Item 6.13 do edital "6.13. O prazo de validade da proposta não 
será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação atendendo Art. 48, `PAR` 3º, 
do Decreto nº 10.024, de 2019."

23/07/2020 - 10:54:38 Sistema O item 0037 teve uma proposta de valor unitário R$ 11,40 cancelado pelo pregoeiro.

23/07/2020 - 10:54:38 Sistema
Motivo: A proponente não atendeu o Item 6.13 do edital "6.13. O prazo de validade da proposta não 
será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação atendendo Art. 48, `PAR` 3º, 
do Decreto nº 10.024, de 2019."

23/07/2020 - 10:55:07 Sistema O item 0038 teve uma proposta de valor unitário R$ 11,35 cancelado pelo pregoeiro.

23/07/2020 - 10:55:07 Sistema
Motivo: A proponente não atendeu o Item 6.13 do edital "6.13. O prazo de validade da proposta não 
será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação atendendo Art. 48, `PAR` 3º, 
do Decreto nº 10.024, de 2019."

23/07/2020 - 10:55:32 Sistema O item 0039 teve uma proposta de valor unitário R$ 11,35 cancelado pelo pregoeiro.

23/07/2020 - 10:55:32 Sistema
Motivo: A proponente não atendeu o Item 6.13 do edital "6.13. O prazo de validade da proposta não 
será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação atendendo Art. 48, `PAR` 3º, 
do Decreto nº 10.024, de 2019."

23/07/2020 - 10:55:57 Sistema O item 0040 teve uma proposta de valor unitário R$ 100,00 cancelado pelo pregoeiro.

23/07/2020 - 10:55:57 Sistema
Motivo: A proponente não atendeu o Item 6.13 do edital "6.13. O prazo de validade da proposta não 
será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação atendendo Art. 48, `PAR` 3º, 
do Decreto nº 10.024, de 2019."

23/07/2020 - 10:56:26 Sistema O item 0040 teve uma proposta de valor unitário R$ 14,00 cancelado pelo pregoeiro.

23/07/2020 - 10:56:26 Sistema
Motivo: A proponente não atendeu o Item 6.13 do edital "6.13. O prazo de validade da proposta não 
será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação atendendo Art. 48, `PAR` 3º, 
do Decreto nº 10.024, de 2019."

23/07/2020 - 10:56:57 Sistema O item 0041 teve uma proposta de valor unitário R$ 6,10 cancelado pelo pregoeiro.

23/07/2020 - 10:56:57 Sistema
Motivo: A proponente não atendeu o Item 6.13 do edital "6.13. O prazo de validade da proposta não 
será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação atendendo Art. 48, `PAR` 3º, 
do Decreto nº 10.024, de 2019."

23/07/2020 - 10:57:06 Sistema O item 0042 teve uma proposta de valor unitário R$ 100,00 cancelado pelo pregoeiro.

23/07/2020 - 10:57:06 Sistema
Motivo: A proponente não atendeu o Item 6.13 do edital "6.13. O prazo de validade da proposta não 
será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação atendendo Art. 48, `PAR` 3º, 
do Decreto nº 10.024, de 2019."

23/07/2020 - 10:57:19 Sistema O item 0043 teve uma proposta de valor unitário R$ 100,00 cancelado pelo pregoeiro.

23/07/2020 - 10:57:19 Sistema
Motivo: A proponente não atendeu o Item 6.13 do edital "6.13. O prazo de validade da proposta não 
será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação atendendo Art. 48, `PAR` 3º, 
do Decreto nº 10.024, de 2019."

23/07/2020 - 10:57:27 Sistema O item 0042 teve uma proposta de valor unitário R$ 18,30 cancelado pelo pregoeiro.

23/07/2020 - 10:57:27 Sistema
Motivo: A proponente não atendeu o Item 6.13 do edital "6.13. O prazo de validade da proposta não 
será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação atendendo Art. 48, `PAR` 3º, 
do Decreto nº 10.024, de 2019."

23/07/2020 - 10:57:37 Sistema O item 0043 teve uma proposta de valor unitário R$ 18,30 cancelado pelo pregoeiro.

23/07/2020 - 10:57:37 Sistema
Motivo: A proponente não atendeu o Item 6.13 do edital "6.13. O prazo de validade da proposta não 
será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação atendendo Art. 48, `PAR` 3º, 
do Decreto nº 10.024, de 2019."

23/07/2020 - 10:57:48 Sistema O item 0044 teve uma proposta de valor unitário R$ 28,00 cancelado pelo pregoeiro.
23/07/2020 - 10:57:48 Sistema
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Motivo: A proponente não atendeu o Item 6.13 do edital "6.13. O prazo de validade da proposta não 
será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação atendendo Art. 48, `PAR` 3º, 
do Decreto nº 10.024, de 2019."

23/07/2020 - 10:58:06 Sistema O item 0045 teve uma proposta de valor unitário R$ 24,50 cancelado pelo pregoeiro.

23/07/2020 - 10:58:06 Sistema
Motivo: A proponente não atendeu o Item 6.13 do edital "6.13. O prazo de validade da proposta não 
será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação atendendo Art. 48, `PAR` 3º, 
do Decreto nº 10.024, de 2019."

23/07/2020 - 10:58:56 Sistema O item 0046 teve uma proposta de valor unitário R$ 600,00 cancelado pelo pregoeiro.

23/07/2020 - 10:58:56 Sistema
Motivo: A proponente não atendeu o Item 6.13 do edital "6.13. O prazo de validade da proposta não 
será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação atendendo Art. 48, `PAR` 3º, 
do Decreto nº 10.024, de 2019."

23/07/2020 - 10:59:19 Sistema O item 0046 teve uma proposta de valor unitário R$ 12,00 cancelado pelo pregoeiro.

23/07/2020 - 10:59:19 Sistema
Motivo: A proponente não atendeu o Item 6.13 do edital "6.13. O prazo de validade da proposta não 
será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação atendendo Art. 48, `PAR` 3º, 
do Decreto nº 10.024, de 2019."

23/07/2020 - 11:01:55 Sistema O item 0047 teve uma proposta de valor unitário R$ 600,00 cancelado pelo pregoeiro.

23/07/2020 - 11:01:55 Sistema
Motivo: A proponente não atendeu o Item 6.13 do edital "6.13. O prazo de validade da proposta não 
será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação atendendo Art. 48, `PAR` 3º, 
do Decreto nº 10.024, de 2019."

23/07/2020 - 11:02:11 Sistema O item 0047 teve uma proposta de valor unitário R$ 17,60 cancelado pelo pregoeiro.

23/07/2020 - 11:02:11 Sistema
Motivo: A proponente não atendeu o Item 6.13 do edital "6.13. O prazo de validade da proposta não 
será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação atendendo Art. 48, `PAR` 3º, 
do Decreto nº 10.024, de 2019."

23/07/2020 - 11:02:42 Sistema O item 0048 teve uma proposta de valor unitário R$ 600,00 cancelado pelo pregoeiro.

23/07/2020 - 11:02:42 Sistema
Motivo: A proponente não atendeu o Item 6.13 do edital "6.13. O prazo de validade da proposta não 
será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação atendendo Art. 48, `PAR` 3º, 
do Decreto nº 10.024, de 2019."

23/07/2020 - 11:02:58 Sistema O item 0048 teve uma proposta de valor unitário R$ 23,00 cancelado pelo pregoeiro.

23/07/2020 - 11:02:58 Sistema
Motivo: A proponente não atendeu o Item 6.13 do edital "6.13. O prazo de validade da proposta não 
será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação atendendo Art. 48, `PAR` 3º, 
do Decreto nº 10.024, de 2019."

23/07/2020 - 11:03:21 Sistema O item 0049 teve uma proposta de valor unitário R$ 100,00 cancelado pelo pregoeiro.

23/07/2020 - 11:03:21 Sistema
Motivo: A proponente não atendeu o Item 6.13 do edital "6.13. O prazo de validade da proposta não 
será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação atendendo Art. 48, `PAR` 3º, 
do Decreto nº 10.024, de 2019."

23/07/2020 - 11:03:45 Sistema O item 0049 teve uma proposta de valor unitário R$ 11,00 cancelado pelo pregoeiro.

23/07/2020 - 11:03:45 Sistema
Motivo: A proponente não atendeu o Item 6.13 do edital "6.13. O prazo de validade da proposta não 
será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação atendendo Art. 48, `PAR` 3º, 
do Decreto nº 10.024, de 2019."

23/07/2020 - 11:04:10 Sistema O item 0050 teve uma proposta de valor unitário R$ 18,00 cancelado pelo pregoeiro.

23/07/2020 - 11:04:10 Sistema
Motivo: A proponente não atendeu o Item 6.13 do edital "6.13. O prazo de validade da proposta não 
será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação atendendo Art. 48, `PAR` 3º, 
do Decreto nº 10.024, de 2019."

23/07/2020 - 11:04:33 Sistema O item 0051 teve uma proposta de valor unitário R$ 700,00 cancelado pelo pregoeiro.

23/07/2020 - 11:04:33 Sistema
Motivo: A proponente não atendeu o Item 6.13 do edital "6.13. O prazo de validade da proposta não 
será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação atendendo Art. 48, `PAR` 3º, 
do Decreto nº 10.024, de 2019."

23/07/2020 - 11:04:48 Sistema O item 0051 teve uma proposta de valor unitário R$ 59,00 cancelado pelo pregoeiro.

23/07/2020 - 11:04:48 Sistema
Motivo: A proponente não atendeu o Item 6.13 do edital "6.13. O prazo de validade da proposta não 
será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação atendendo Art. 48, `PAR` 3º, 
do Decreto nº 10.024, de 2019."

23/07/2020 - 11:05:37 Sistema O item 0052 teve uma proposta de valor unitário R$ 200,00 cancelado pelo pregoeiro.

23/07/2020 - 11:05:37 Sistema
Motivo: A proponente não atendeu o Item 6.13 do edital "6.13. O prazo de validade da proposta não 
será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação atendendo Art. 48, `PAR` 3º, 
do Decreto nº 10.024, de 2019."

23/07/2020 - 11:06:03 Sistema O item 0052 teve uma proposta de valor unitário R$ 69,00 cancelado pelo pregoeiro.

23/07/2020 - 11:06:03 Sistema
Motivo: A proponente não atendeu o Item 6.13 do edital "6.13. O prazo de validade da proposta não 
será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação atendendo Art. 48, `PAR` 3º, 
do Decreto nº 10.024, de 2019."

23/07/2020 - 11:06:30 Sistema O item 0053 teve uma proposta de valor unitário R$ 3,00 cancelado pelo pregoeiro.

23/07/2020 - 11:06:30 Sistema
Motivo: A proponente não atendeu o Item 6.13 do edital "6.13. O prazo de validade da proposta não 
será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação atendendo Art. 48, `PAR` 3º, 
do Decreto nº 10.024, de 2019."

23/07/2020 - 11:07:02 Sistema O item 0054 teve uma proposta de valor unitário R$ 3,00 cancelado pelo pregoeiro.

23/07/2020 - 11:07:02 Sistema
Motivo: A proponente não atendeu o Item 6.13 do edital "6.13. O prazo de validade da proposta não 
será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação atendendo Art. 48, `PAR` 3º, 
do Decreto nº 10.024, de 2019."

23/07/2020 - 11:07:30 Sistema O item 0055 teve uma proposta de valor unitário R$ 3,00 cancelado pelo pregoeiro.

23/07/2020 - 11:07:30 Sistema
Motivo: A proponente não atendeu o Item 6.13 do edital "6.13. O prazo de validade da proposta não 
será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação atendendo Art. 48, `PAR` 3º, 
do Decreto nº 10.024, de 2019."

23/07/2020 - 11:08:25 Sistema O item 0056 teve uma proposta de valor unitário R$ 1,30 cancelado pelo pregoeiro.

23/07/2020 - 11:08:25 Sistema
Motivo: A proponente não atendeu o Item 6.13 do edital "6.13. O prazo de validade da proposta não 
será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação atendendo Art. 48, `PAR` 3º, 
do Decreto nº 10.024, de 2019."

23/07/2020 - 11:08:55 Sistema O item 0057 teve uma proposta de valor unitário R$ 2,98 cancelado pelo pregoeiro.

23/07/2020 - 11:08:55 Sistema
Motivo: A proponente não atendeu o Item 6.13 do edital "6.13. O prazo de validade da proposta não 
será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação atendendo Art. 48, `PAR` 3º, 
do Decreto nº 10.024, de 2019."

23/07/2020 - 11:09:31 Sistema O item 0058 teve uma proposta de valor unitário R$ 3,68 cancelado pelo pregoeiro.

23/07/2020 - 11:09:31 Sistema
Motivo: A proponente não atendeu o Item 6.13 do edital "6.13. O prazo de validade da proposta não 
será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação atendendo Art. 48, `PAR` 3º, 
do Decreto nº 10.024, de 2019."

23/07/2020 - 11:09:53 Sistema O item 0059 teve uma proposta de valor unitário R$ 4,80 cancelado pelo pregoeiro.

23/07/2020 - 11:09:53 Sistema
Motivo: A proponente não atendeu o Item 6.13 do edital "6.13. O prazo de validade da proposta não 
será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação atendendo Art. 48, `PAR` 3º, 
do Decreto nº 10.024, de 2019."

23/07/2020 - 11:10:44 Sistema O item 0060 teve uma proposta de valor unitário R$ 8,90 cancelado pelo pregoeiro.

23/07/2020 - 11:10:44 Sistema
Motivo: A proponente não atendeu o Item 6.13 do edital "6.13. O prazo de validade da proposta não 
será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação atendendo Art. 48, `PAR` 3º, 
do Decreto nº 10.024, de 2019."

23/07/2020 - 11:12:06 Sistema O item 0061 teve uma proposta de valor unitário R$ 3,80 cancelado pelo pregoeiro.

23/07/2020 - 11:12:06 Sistema
Motivo: A proponente não atendeu o Item 6.13 do edital "6.13. O prazo de validade da proposta não 
será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação atendendo Art. 48, `PAR` 3º, 
do Decreto nº 10.024, de 2019."

23/07/2020 - 11:12:28 Sistema O item 0062 teve uma proposta de valor unitário R$ 6,90 cancelado pelo pregoeiro.

23/07/2020 - 11:12:28 Sistema
Motivo: A proponente não atendeu o Item 6.13 do edital "6.13. O prazo de validade da proposta não 
será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação atendendo Art. 48, `PAR` 3º, 
do Decreto nº 10.024, de 2019."

23/07/2020 - 11:12:42 Sistema O item 0063 teve uma proposta de valor unitário R$ 3,00 cancelado pelo pregoeiro.

23/07/2020 - 11:12:42 Sistema
Motivo: A proponente não atendeu o Item 6.13 do edital "6.13. O prazo de validade da proposta não 
será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação atendendo Art. 48, `PAR` 3º, 
do Decreto nº 10.024, de 2019."

23/07/2020 - 11:13:23 Sistema O item 0064 teve uma proposta de valor unitário R$ 2.300,00 cancelado pelo pregoeiro.

23/07/2020 - 11:13:23 Sistema
Motivo: A proponente não atendeu o Item 6.13 do edital "6.13. O prazo de validade da proposta não 
será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação atendendo Art. 48, `PAR` 3º, 
do Decreto nº 10.024, de 2019."
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23/07/2020 - 11:13:45 Sistema O item 0065 teve uma proposta de valor unitário R$ 295,00 cancelado pelo pregoeiro.

23/07/2020 - 11:13:45 Sistema
Motivo: A proponente não atendeu o Item 6.13 do edital "6.13. O prazo de validade da proposta não 
será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação atendendo Art. 48, `PAR` 3º, 
do Decreto nº 10.024, de 2019."

23/07/2020 - 11:13:58 Sistema O item 0066 teve uma proposta de valor unitário R$ 7,80 cancelado pelo pregoeiro.

23/07/2020 - 11:13:58 Sistema
Motivo: A proponente não atendeu o Item 6.13 do edital "6.13. O prazo de validade da proposta não 
será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação atendendo Art. 48, `PAR` 3º, 
do Decreto nº 10.024, de 2019."

23/07/2020 - 11:14:13 Sistema O item 0067 teve uma proposta de valor unitário R$ 4,80 cancelado pelo pregoeiro.

23/07/2020 - 11:14:13 Sistema
Motivo: A proponente não atendeu o Item 6.13 do edital "6.13. O prazo de validade da proposta não 
será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação atendendo Art. 48, `PAR` 3º, 
do Decreto nº 10.024, de 2019."

23/07/2020 - 11:14:28 Sistema O item 0068 teve uma proposta de valor unitário R$ 7,00 cancelado pelo pregoeiro.

23/07/2020 - 11:14:28 Sistema
Motivo: A proponente não atendeu o Item 6.13 do edital "6.13. O prazo de validade da proposta não 
será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação atendendo Art. 48, `PAR` 3º, 
do Decreto nº 10.024, de 2019."

23/07/2020 - 11:14:45 Sistema O item 0069 teve uma proposta de valor unitário R$ 8,90 cancelado pelo pregoeiro.

23/07/2020 - 11:14:45 Sistema
Motivo: A proponente não atendeu o Item 6.13 do edital "6.13. O prazo de validade da proposta não 
será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação atendendo Art. 48, `PAR` 3º, 
do Decreto nº 10.024, de 2019."

23/07/2020 - 11:15:09 Sistema O item 0070 teve uma proposta de valor unitário R$ 2,50 cancelado pelo pregoeiro.

23/07/2020 - 11:15:09 Sistema
Motivo: A proponente não atendeu o Item 6.13 do edital "6.13. O prazo de validade da proposta não 
será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação atendendo Art. 48, `PAR` 3º, 
do Decreto nº 10.024, de 2019."

23/07/2020 - 11:16:52 Sistema O item 0071 teve uma proposta de valor unitário R$ 4,90 cancelado pelo pregoeiro.

23/07/2020 - 11:16:52 Sistema
Motivo: A proponente não atendeu o Item 6.13 do edital "6.13. O prazo de validade da proposta não 
será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação atendendo Art. 48, `PAR` 3º, 
do Decreto nº 10.024, de 2019."

23/07/2020 - 11:17:13 Sistema O item 0072 teve uma proposta de valor unitário R$ 6,50 cancelado pelo pregoeiro.

23/07/2020 - 11:17:13 Sistema
Motivo: A proponente não atendeu o Item 6.13 do edital "6.13. O prazo de validade da proposta não 
será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação atendendo Art. 48, `PAR` 3º, 
do Decreto nº 10.024, de 2019."

23/07/2020 - 11:17:40 Sistema O item 0073 teve uma proposta de valor unitário R$ 1,90 cancelado pelo pregoeiro.

23/07/2020 - 11:17:40 Sistema
Motivo: A proponente não atendeu o Item 6.13 do edital "6.13. O prazo de validade da proposta não 
será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação atendendo Art. 48, `PAR` 3º, 
do Decreto nº 10.024, de 2019."

23/07/2020 - 11:17:59 Sistema O item 0074 teve uma proposta de valor unitário R$ 4,30 cancelado pelo pregoeiro.

23/07/2020 - 11:17:59 Sistema
Motivo: A proponente não atendeu o Item 6.13 do edital "6.13. O prazo de validade da proposta não 
será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação atendendo Art. 48, `PAR` 3º, 
do Decreto nº 10.024, de 2019."

23/07/2020 - 11:18:25 Sistema O item 0075 teve uma proposta de valor unitário R$ 8,90 cancelado pelo pregoeiro.

23/07/2020 - 11:18:25 Sistema
Motivo: A proponente não atendeu o Item 6.13 do edital "6.13. O prazo de validade da proposta não 
será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação atendendo Art. 48, `PAR` 3º, 
do Decreto nº 10.024, de 2019."

23/07/2020 - 11:19:04 Sistema O item 0076 teve uma proposta de valor unitário R$ 7,50 cancelado pelo pregoeiro.

23/07/2020 - 11:19:04 Sistema
Motivo: A proponente não atendeu o Item 6.13 do edital "6.13. O prazo de validade da proposta não 
será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação atendendo Art. 48, `PAR` 3º, 
do Decreto nº 10.024, de 2019."

23/07/2020 - 11:19:32 Sistema O item 0077 teve uma proposta de valor unitário R$ 355,00 cancelado pelo pregoeiro.

23/07/2020 - 11:19:32 Sistema
Motivo: A proponente não atendeu o Item 6.13 do edital "6.13. O prazo de validade da proposta não 
será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação atendendo Art. 48, `PAR` 3º, 
do Decreto nº 10.024, de 2019."

23/07/2020 - 11:20:05 Sistema O item 0078 teve uma proposta de valor unitário R$ 1,99 cancelado pelo pregoeiro.

23/07/2020 - 11:20:05 Sistema
Motivo: A proponente não atendeu o Item 6.13 do edital "6.13. O prazo de validade da proposta não 
será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação atendendo Art. 48, `PAR` 3º, 
do Decreto nº 10.024, de 2019."

23/07/2020 - 11:20:30 Sistema O item 0079 teve uma proposta de valor unitário R$ 2,50 cancelado pelo pregoeiro.

23/07/2020 - 11:20:30 Sistema
Motivo: A proponente não atendeu o Item 6.13 do edital "6.13. O prazo de validade da proposta não 
será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação atendendo Art. 48, `PAR` 3º, 
do Decreto nº 10.024, de 2019."

23/07/2020 - 11:20:53 Sistema O item 0080 teve uma proposta de valor unitário R$ 9,90 cancelado pelo pregoeiro.

23/07/2020 - 11:20:53 Sistema
Motivo: A proponente não atendeu o Item 6.13 do edital "6.13. O prazo de validade da proposta não 
será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação atendendo Art. 48, `PAR` 3º, 
do Decreto nº 10.024, de 2019."

23/07/2020 - 11:21:08 Sistema O item 0081 teve uma proposta de valor unitário R$ 11,60 cancelado pelo pregoeiro.

23/07/2020 - 11:21:08 Sistema
Motivo: A proponente não atendeu o Item 6.13 do edital "6.13. O prazo de validade da proposta não 
será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação atendendo Art. 48, `PAR` 3º, 
do Decreto nº 10.024, de 2019."

23/07/2020 - 11:21:36 Sistema O item 0082 teve uma proposta de valor unitário R$ 6,90 cancelado pelo pregoeiro.

23/07/2020 - 11:21:36 Sistema
Motivo: A proponente não atendeu o Item 6.13 do edital "6.13. O prazo de validade da proposta não 
será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação atendendo Art. 48, `PAR` 3º, 
do Decreto nº 10.024, de 2019."

23/07/2020 - 11:22:10 Sistema O item 0083 teve uma proposta de valor unitário R$ 15,30 cancelado pelo pregoeiro.

23/07/2020 - 11:22:10 Sistema
Motivo: A proponente não atendeu o Item 6.13 do edital "6.13. O prazo de validade da proposta não 
será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação atendendo Art. 48, `PAR` 3º, 
do Decreto nº 10.024, de 2019."

23/07/2020 - 11:22:18 Sistema O item 0084 teve uma proposta de valor unitário R$ 18,50 cancelado pelo pregoeiro.

23/07/2020 - 11:22:18 Sistema
Motivo: A proponente não atendeu o Item 6.13 do edital "6.13. O prazo de validade da proposta não 
será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação atendendo Art. 48, `PAR` 3º, 
do Decreto nº 10.024, de 2019."

23/07/2020 - 11:22:28 Sistema O item 0085 teve uma proposta de valor unitário R$ 50,90 cancelado pelo pregoeiro.

23/07/2020 - 11:22:28 Sistema
Motivo: A proponente não atendeu o Item 6.13 do edital "6.13. O prazo de validade da proposta não 
será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação atendendo Art. 48, `PAR` 3º, 
do Decreto nº 10.024, de 2019."

23/07/2020 - 11:22:41 Sistema O item 0087 teve uma proposta de valor unitário R$ 76,95 cancelado pelo pregoeiro.

23/07/2020 - 11:22:41 Sistema
Motivo: A proponente não atendeu o Item 6.13 do edital "6.13. O prazo de validade da proposta não 
será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação atendendo Art. 48, `PAR` 3º, 
do Decreto nº 10.024, de 2019."

23/07/2020 - 11:22:55 Sistema O item 0086 teve uma proposta de valor unitário R$ 49,80 cancelado pelo pregoeiro.

23/07/2020 - 11:22:55 Sistema
Motivo: A proponente não atendeu o Item 6.13 do edital "6.13. O prazo de validade da proposta não 
será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação atendendo Art. 48, `PAR` 3º, 
do Decreto nº 10.024, de 2019."

23/07/2020 - 11:23:08 Sistema O item 0088 teve uma proposta de valor unitário R$ 37,85 cancelado pelo pregoeiro.

23/07/2020 - 11:23:08 Sistema
Motivo: A proponente não atendeu o Item 6.13 do edital "6.13. O prazo de validade da proposta não 
será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação atendendo Art. 48, `PAR` 3º, 
do Decreto nº 10.024, de 2019."

23/07/2020 - 11:23:19 Sistema O item 0089 teve uma proposta de valor unitário R$ 10,50 cancelado pelo pregoeiro.

23/07/2020 - 11:23:19 Sistema
Motivo: A proponente não atendeu o Item 6.13 do edital "6.13. O prazo de validade da proposta não 
será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação atendendo Art. 48, `PAR` 3º, 
do Decreto nº 10.024, de 2019."

23/07/2020 - 11:23:34 Sistema O item 0090 teve uma proposta de valor unitário R$ 17,90 cancelado pelo pregoeiro.

23/07/2020 - 11:23:34 Sistema
Motivo: A proponente não atendeu o Item 6.13 do edital "6.13. O prazo de validade da proposta não 
será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação atendendo Art. 48, `PAR` 3º, 
do Decreto nº 10.024, de 2019."

23/07/2020 - 11:23:48 Sistema O item 0091 teve uma proposta de valor unitário R$ 170,00 cancelado pelo pregoeiro.
23/07/2020 - 11:23:48 Sistema
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Motivo: A proponente não atendeu o Item 6.13 do edital "6.13. O prazo de validade da proposta não 
será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação atendendo Art. 48, `PAR` 3º, 
do Decreto nº 10.024, de 2019."

23/07/2020 - 11:27:28 Sistema O item 0092 teve uma proposta de valor unitário R$ 650,00 cancelado pelo pregoeiro.

23/07/2020 - 11:27:28 Sistema
Motivo: A proponente não atendeu o Item 6.13 do edital "6.13. O prazo de validade da proposta não 
será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação atendendo Art. 48, `PAR` 3º, 
do Decreto nº 10.024, de 2019."

23/07/2020 - 11:28:06 Sistema O item 0093 teve uma proposta de valor unitário R$ 75,00 cancelado pelo pregoeiro.

23/07/2020 - 11:28:06 Sistema
Motivo: A proponente não atendeu o Item 6.13 do edital "6.13. O prazo de validade da proposta não 
será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação atendendo Art. 48, `PAR` 3º, 
do Decreto nº 10.024, de 2019."

23/07/2020 - 11:30:07 Sistema O item 0094 teve uma proposta de valor unitário R$ 150,00 cancelado pelo pregoeiro.

23/07/2020 - 11:30:07 Sistema
Motivo: A proponente não atendeu o Item 6.13 do edital "6.13. O prazo de validade da proposta não 
será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação atendendo Art. 48, `PAR` 3º, 
do Decreto nº 10.024, de 2019."

23/07/2020 - 11:30:28 Sistema O item 0095 teve uma proposta de valor unitário R$ 38,80 cancelado pelo pregoeiro.

23/07/2020 - 11:30:28 Sistema
Motivo: A proponente não atendeu o Item 6.13 do edital "6.13. O prazo de validade da proposta não 
será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação atendendo Art. 48, `PAR` 3º, 
do Decreto nº 10.024, de 2019."

23/07/2020 - 11:30:52 Sistema O item 0096 teve uma proposta de valor unitário R$ 0,79 cancelado pelo pregoeiro.

23/07/2020 - 11:30:52 Sistema
Motivo: A proponente não atendeu o Item 6.13 do edital "6.13. O prazo de validade da proposta não 
será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação atendendo Art. 48, `PAR` 3º, 
do Decreto nº 10.024, de 2019."

23/07/2020 - 11:32:33 Sistema O item 0097 teve uma proposta de valor unitário R$ 150,00 cancelado pelo pregoeiro.

23/07/2020 - 11:32:33 Sistema
Motivo: A proponente não atendeu o Item 6.13 do edital "6.13. O prazo de validade da proposta não 
será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação atendendo Art. 48, `PAR` 3º, 
do Decreto nº 10.024, de 2019."

23/07/2020 - 11:33:09 Sistema O item 0098 teve uma proposta de valor unitário R$ 20,95 cancelado pelo pregoeiro.

23/07/2020 - 11:33:09 Sistema
Motivo: A proponente não atendeu o Item 6.13 do edital "6.13. O prazo de validade da proposta não 
será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação atendendo Art. 48, `PAR` 3º, 
do Decreto nº 10.024, de 2019."

23/07/2020 - 11:33:41 Sistema O item 0099 teve uma proposta de valor unitário R$ 30,00 cancelado pelo pregoeiro.

23/07/2020 - 11:33:41 Sistema
Motivo: A proponente não atendeu o Item 6.13 do edital "6.13. O prazo de validade da proposta não 
será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação atendendo Art. 48, `PAR` 3º, 
do Decreto nº 10.024, de 2019."

23/07/2020 - 11:34:40 Sistema O item 0100 teve uma proposta de valor unitário R$ 90,00 cancelado pelo pregoeiro.

23/07/2020 - 11:34:40 Sistema
Motivo: A proponente não atendeu o Item 6.13 do edital "6.13. O prazo de validade da proposta não 
será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação atendendo Art. 48, `PAR` 3º, 
do Decreto nº 10.024, de 2019."

23/07/2020 - 11:35:12 Sistema O item 0101 teve uma proposta de valor unitário R$ 70,00 cancelado pelo pregoeiro.

23/07/2020 - 11:35:12 Sistema
Motivo: A proponente não atendeu o Item 6.13 do edital "6.13. O prazo de validade da proposta não 
será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação atendendo Art. 48, `PAR` 3º, 
do Decreto nº 10.024, de 2019."

23/07/2020 - 11:35:26 Sistema O item 0102 teve uma proposta de valor unitário R$ 80,00 cancelado pelo pregoeiro.

23/07/2020 - 11:35:26 Sistema
Motivo: A proponente não atendeu o Item 6.13 do edital "6.13. O prazo de validade da proposta não 
será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação atendendo Art. 48, `PAR` 3º, 
do Decreto nº 10.024, de 2019."

23/07/2020 - 11:35:45 Sistema O item 0103 teve uma proposta de valor unitário R$ 40,00 cancelado pelo pregoeiro.

23/07/2020 - 11:35:45 Sistema
Motivo: A proponente não atendeu o Item 6.13 do edital "6.13. O prazo de validade da proposta não 
será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação atendendo Art. 48, `PAR` 3º, 
do Decreto nº 10.024, de 2019."

23/07/2020 - 11:35:59 Sistema O item 0104 teve uma proposta de valor unitário R$ 14,00 cancelado pelo pregoeiro.

23/07/2020 - 11:35:59 Sistema
Motivo: A proponente não atendeu o Item 6.13 do edital "6.13. O prazo de validade da proposta não 
será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação atendendo Art. 48, `PAR` 3º, 
do Decreto nº 10.024, de 2019."

23/07/2020 - 11:59:11 Sistema O item 0105 teve uma proposta de valor unitário R$ 199,00 cancelado pelo pregoeiro.

23/07/2020 - 11:59:11 Sistema
Motivo: A proponente não atendeu o Item 6.13 do edital "6.13. O prazo de validade da proposta não 
será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação atendendo Art. 48, `PAR` 3º, 
do Decreto nº 10.024, de 2019."

23/07/2020 - 11:59:21 Sistema O item 0106 teve uma proposta de valor unitário R$ 148,00 cancelado pelo pregoeiro.

23/07/2020 - 11:59:21 Sistema
Motivo: A proponente não atendeu o Item 6.13 do edital "6.13. O prazo de validade da proposta não 
será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação atendendo Art. 48, `PAR` 3º, 
do Decreto nº 10.024, de 2019."

23/07/2020 - 11:59:36 Sistema O item 0107 teve uma proposta de valor unitário R$ 29,00 cancelado pelo pregoeiro.

23/07/2020 - 11:59:36 Sistema
Motivo: A proponente não atendeu o Item 6.13 do edital "6.13. O prazo de validade da proposta não 
será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação atendendo Art. 48, `PAR` 3º, 
do Decreto nº 10.024, de 2019."

23/07/2020 - 11:59:50 Sistema O item 0108 teve uma proposta de valor unitário R$ 80,00 cancelado pelo pregoeiro.

23/07/2020 - 11:59:50 Sistema
Motivo: A proponente não atendeu o Item 6.13 do edital "6.13. O prazo de validade da proposta não 
será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação atendendo Art. 48, `PAR` 3º, 
do Decreto nº 10.024, de 2019."

23/07/2020 - 12:00:07 Sistema O item 0109 teve uma proposta de valor unitário R$ 80,00 cancelado pelo pregoeiro.

23/07/2020 - 12:00:07 Sistema
Motivo: A proponente não atendeu o Item 6.13 do edital "6.13. O prazo de validade da proposta não 
será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação atendendo Art. 48, `PAR` 3º, 
do Decreto nº 10.024, de 2019."

23/07/2020 - 12:00:21 Sistema O item 0110 teve uma proposta de valor unitário R$ 15,50 cancelado pelo pregoeiro.

23/07/2020 - 12:00:21 Sistema
Motivo: A proponente não atendeu o Item 6.13 do edital "6.13. O prazo de validade da proposta não 
será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação atendendo Art. 48, `PAR` 3º, 
do Decreto nº 10.024, de 2019."

23/07/2020 - 12:00:37 Sistema O item 0111 teve uma proposta de valor unitário R$ 17,50 cancelado pelo pregoeiro.

23/07/2020 - 12:00:37 Sistema
Motivo: A proponente não atendeu o Item 6.13 do edital "6.13. O prazo de validade da proposta não 
será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação atendendo Art. 48, `PAR` 3º, 
do Decreto nº 10.024, de 2019."

23/07/2020 - 12:01:05 Sistema O item 0112 teve uma proposta de valor unitário R$ 18,00 cancelado pelo pregoeiro.

23/07/2020 - 12:01:05 Sistema
Motivo: A proponente não atendeu o Item 6.13 do edital "6.13. O prazo de validade da proposta não 
será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação atendendo Art. 48, `PAR` 3º, 
do Decreto nº 10.024, de 2019."

23/07/2020 - 12:01:20 Sistema O item 0113 teve uma proposta de valor unitário R$ 29,00 cancelado pelo pregoeiro.

23/07/2020 - 12:01:20 Sistema
Motivo: A proponente não atendeu o Item 6.13 do edital "6.13. O prazo de validade da proposta não 
será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação atendendo Art. 48, `PAR` 3º, 
do Decreto nº 10.024, de 2019."

23/07/2020 - 12:01:38 Sistema O item 0114 teve uma proposta de valor unitário R$ 29,00 cancelado pelo pregoeiro.

23/07/2020 - 12:01:38 Sistema
Motivo: A proponente não atendeu o Item 6.13 do edital "6.13. O prazo de validade da proposta não 
será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação atendendo Art. 48, `PAR` 3º, 
do Decreto nº 10.024, de 2019."

23/07/2020 - 12:01:57 Sistema O item 0115 teve uma proposta de valor unitário R$ 29,00 cancelado pelo pregoeiro.

23/07/2020 - 12:01:57 Sistema
Motivo: A proponente não atendeu o Item 6.13 do edital "6.13. O prazo de validade da proposta não 
será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação atendendo Art. 48, `PAR` 3º, 
do Decreto nº 10.024, de 2019."

23/07/2020 - 12:02:36 Sistema O item 0116 teve uma proposta de valor unitário R$ 29,00 cancelado pelo pregoeiro.

23/07/2020 - 12:02:36 Sistema
Motivo: A proponente não atendeu o Item 6.13 do edital "6.13. O prazo de validade da proposta não 
será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação atendendo Art. 48, `PAR` 3º, 
do Decreto nº 10.024, de 2019."

23/07/2020 - 12:02:58 Sistema O item 0117 teve uma proposta de valor unitário R$ 25,00 cancelado pelo pregoeiro.

23/07/2020 - 12:02:58 Sistema
Motivo: A proponente não atendeu o Item 6.13 do edital "6.13. O prazo de validade da proposta não 
será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação atendendo Art. 48, `PAR` 3º, 
do Decreto nº 10.024, de 2019."
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23/07/2020 - 12:03:22 Sistema O item 0118 teve uma proposta de valor unitário R$ 2,70 cancelado pelo pregoeiro.

23/07/2020 - 12:03:22 Sistema
Motivo: A proponente não atendeu o Item 6.13 do edital "6.13. O prazo de validade da proposta não 
será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação atendendo Art. 48, `PAR` 3º, 
do Decreto nº 10.024, de 2019."

23/07/2020 - 12:03:48 Sistema O item 0119 teve uma proposta de valor unitário R$ 2,70 cancelado pelo pregoeiro.

23/07/2020 - 12:03:48 Sistema
Motivo: A proponente não atendeu o Item 6.13 do edital "6.13. O prazo de validade da proposta não 
será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação atendendo Art. 48, `PAR` 3º, 
do Decreto nº 10.024, de 2019."

23/07/2020 - 12:04:11 Sistema O item 0120 teve uma proposta de valor unitário R$ 2,00 cancelado pelo pregoeiro.

23/07/2020 - 12:04:11 Sistema
Motivo: A proponente não atendeu o Item 6.13 do edital "6.13. O prazo de validade da proposta não 
será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação atendendo Art. 48, `PAR` 3º, 
do Decreto nº 10.024, de 2019."

23/07/2020 - 12:07:12 Sistema O item 0121 teve uma proposta de valor unitário R$ 2,70 cancelado pelo pregoeiro.

23/07/2020 - 12:07:12 Sistema
Motivo: A proponente não atendeu o Item 6.13 do edital "6.13. O prazo de validade da proposta não 
será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação atendendo Art. 48, `PAR` 3º, 
do Decreto nº 10.024, de 2019."

23/07/2020 - 12:07:54 Sistema O item 0122 teve uma proposta de valor unitário R$ 6,80 cancelado pelo pregoeiro.

23/07/2020 - 12:07:54 Sistema
Motivo: A proponente não atendeu o Item 6.13 do edital "6.13. O prazo de validade da proposta não 
será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação atendendo Art. 48, `PAR` 3º, 
do Decreto nº 10.024, de 2019."

23/07/2020 - 12:08:05 Sistema O item 0123 teve uma proposta de valor unitário R$ 2,00 cancelado pelo pregoeiro.

23/07/2020 - 12:08:05 Sistema
Motivo: A proponente não atendeu o Item 6.13 do edital "6.13. O prazo de validade da proposta não 
será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação atendendo Art. 48, `PAR` 3º, 
do Decreto nº 10.024, de 2019."

23/07/2020 - 12:08:17 Sistema O item 0124 teve uma proposta de valor unitário R$ 2,00 cancelado pelo pregoeiro.

23/07/2020 - 12:08:17 Sistema
Motivo: A proponente não atendeu o Item 6.13 do edital "6.13. O prazo de validade da proposta não 
será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação atendendo Art. 48, `PAR` 3º, 
do Decreto nº 10.024, de 2019."

23/07/2020 - 12:08:27 Sistema O item 0125 teve uma proposta de valor unitário R$ 2,00 cancelado pelo pregoeiro.

23/07/2020 - 12:08:27 Sistema
Motivo: A proponente não atendeu o Item 6.13 do edital "6.13. O prazo de validade da proposta não 
será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação atendendo Art. 48, `PAR` 3º, 
do Decreto nº 10.024, de 2019."

23/07/2020 - 12:08:39 Sistema O item 0126 teve uma proposta de valor unitário R$ 2,00 cancelado pelo pregoeiro.

23/07/2020 - 12:08:39 Sistema
Motivo: A proponente não atendeu o Item 6.13 do edital "6.13. O prazo de validade da proposta não 
será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação atendendo Art. 48, `PAR` 3º, 
do Decreto nº 10.024, de 2019."

23/07/2020 - 12:08:54 Sistema O item 0127 teve uma proposta de valor unitário R$ 2,00 cancelado pelo pregoeiro.

23/07/2020 - 12:08:54 Sistema
Motivo: A proponente não atendeu o Item 6.13 do edital "6.13. O prazo de validade da proposta não 
será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação atendendo Art. 48, `PAR` 3º, 
do Decreto nº 10.024, de 2019."

23/07/2020 - 12:09:28 Sistema O item 0128 teve uma proposta de valor unitário R$ 2,00 cancelado pelo pregoeiro.

23/07/2020 - 12:09:28 Sistema
Motivo: A proponente não atendeu o Item 6.13 do edital "6.13. O prazo de validade da proposta não 
será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação atendendo Art. 48, `PAR` 3º, 
do Decreto nº 10.024, de 2019."

23/07/2020 - 12:09:44 Sistema O item 0129 teve uma proposta de valor unitário R$ 2,00 cancelado pelo pregoeiro.

23/07/2020 - 12:09:44 Sistema
Motivo: A proponente não atendeu o Item 6.13 do edital "6.13. O prazo de validade da proposta não 
será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação atendendo Art. 48, `PAR` 3º, 
do Decreto nº 10.024, de 2019."

23/07/2020 - 12:10:02 Sistema O item 0130 teve uma proposta de valor unitário R$ 38,00 cancelado pelo pregoeiro.

23/07/2020 - 12:10:02 Sistema
Motivo: A proponente não atendeu o Item 6.13 do edital "6.13. O prazo de validade da proposta não 
será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação atendendo Art. 48, `PAR` 3º, 
do Decreto nº 10.024, de 2019."

23/07/2020 - 12:10:22 Sistema O item 0131 teve uma proposta de valor unitário R$ 80,00 cancelado pelo pregoeiro.

23/07/2020 - 12:10:22 Sistema
Motivo: A proponente não atendeu o Item 6.13 do edital "6.13. O prazo de validade da proposta não 
será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação atendendo Art. 48, `PAR` 3º, 
do Decreto nº 10.024, de 2019."

23/07/2020 - 12:10:38 Sistema O item 0132 teve uma proposta de valor unitário R$ 7,00 cancelado pelo pregoeiro.

23/07/2020 - 12:10:38 Sistema
Motivo: A proponente não atendeu o Item 6.13 do edital "6.13. O prazo de validade da proposta não 
será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação atendendo Art. 48, `PAR` 3º, 
do Decreto nº 10.024, de 2019."

23/07/2020 - 12:10:56 Sistema O item 0133 teve uma proposta de valor unitário R$ 15,00 cancelado pelo pregoeiro.

23/07/2020 - 12:10:56 Sistema
Motivo: A proponente não atendeu o Item 6.13 do edital "6.13. O prazo de validade da proposta não 
será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação atendendo Art. 48, `PAR` 3º, 
do Decreto nº 10.024, de 2019."

23/07/2020 - 12:11:20 Sistema O item 0134 teve uma proposta de valor unitário R$ 72,00 cancelado pelo pregoeiro.

23/07/2020 - 12:11:20 Sistema
Motivo: A proponente não atendeu o Item 6.13 do edital "6.13. O prazo de validade da proposta não 
será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação atendendo Art. 48, `PAR` 3º, 
do Decreto nº 10.024, de 2019."

23/07/2020 - 12:12:07 Sistema O item 0135 teve uma proposta de valor unitário R$ 360,00 cancelado pelo pregoeiro.

23/07/2020 - 12:12:07 Sistema
Motivo: A proponente não atendeu o Item 6.13 do edital "6.13. O prazo de validade da proposta não 
será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação atendendo Art. 48, `PAR` 3º, 
do Decreto nº 10.024, de 2019."

23/07/2020 - 12:12:26 Sistema O item 0136 teve uma proposta de valor unitário R$ 350,00 cancelado pelo pregoeiro.

23/07/2020 - 12:12:26 Sistema
Motivo: A proponente não atendeu o Item 6.13 do edital "6.13. O prazo de validade da proposta não 
será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação atendendo Art. 48, `PAR` 3º, 
do Decreto nº 10.024, de 2019."

23/07/2020 - 12:12:48 Sistema O item 0137 teve uma proposta de valor unitário R$ 340,00 cancelado pelo pregoeiro.

23/07/2020 - 12:12:48 Sistema
Motivo: A proponente não atendeu o Item 6.13 do edital "6.13. O prazo de validade da proposta não 
será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação atendendo Art. 48, `PAR` 3º, 
do Decreto nº 10.024, de 2019."

23/07/2020 - 12:13:05 Sistema O item 0138 teve uma proposta de valor unitário R$ 85,00 cancelado pelo pregoeiro.

23/07/2020 - 12:13:05 Sistema
Motivo: A proponente não atendeu o Item 6.13 do edital "6.13. O prazo de validade da proposta não 
será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação atendendo Art. 48, `PAR` 3º, 
do Decreto nº 10.024, de 2019."

23/07/2020 - 12:13:26 Sistema O item 0139 teve uma proposta de valor unitário R$ 180,00 cancelado pelo pregoeiro.

23/07/2020 - 12:13:26 Sistema
Motivo: A proponente não atendeu o Item 6.13 do edital "6.13. O prazo de validade da proposta não 
será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação atendendo Art. 48, `PAR` 3º, 
do Decreto nº 10.024, de 2019."

23/07/2020 - 12:14:00 Sistema O item 0140 teve uma proposta de valor unitário R$ 30,00 cancelado pelo pregoeiro.

23/07/2020 - 12:14:00 Sistema
Motivo: A proponente não atendeu o Item 6.13 do edital "6.13. O prazo de validade da proposta não 
será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação atendendo Art. 48, `PAR` 3º, 
do Decreto nº 10.024, de 2019."

23/07/2020 - 12:14:16 Sistema O item 0141 teve uma proposta de valor unitário R$ 7,00 cancelado pelo pregoeiro.

23/07/2020 - 12:14:16 Sistema
Motivo: A proponente não atendeu o Item 6.13 do edital "6.13. O prazo de validade da proposta não 
será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação atendendo Art. 48, `PAR` 3º, 
do Decreto nº 10.024, de 2019."

23/07/2020 - 12:14:25 Sistema O item 0142 teve uma proposta de valor unitário R$ 108,00 cancelado pelo pregoeiro.

23/07/2020 - 12:14:25 Sistema
Motivo: A proponente não atendeu o Item 6.13 do edital "6.13. O prazo de validade da proposta não 
será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação atendendo Art. 48, `PAR` 3º, 
do Decreto nº 10.024, de 2019."

23/07/2020 - 12:16:25 Sistema O item 0143 teve uma proposta de valor unitário R$ 105,00 cancelado pelo pregoeiro.

23/07/2020 - 12:16:25 Sistema
Motivo: A proponente não atendeu o Item 6.13 do edital "6.13. O prazo de validade da proposta não 
será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação atendendo Art. 48, `PAR` 3º, 
do Decreto nº 10.024, de 2019."

23/07/2020 - 12:16:39 Sistema O item 0144 teve uma proposta de valor unitário R$ 24,00 cancelado pelo pregoeiro.
23/07/2020 - 12:16:39 Sistema
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Motivo: A proponente não atendeu o Item 6.13 do edital "6.13. O prazo de validade da proposta não 
será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação atendendo Art. 48, `PAR` 3º, 
do Decreto nº 10.024, de 2019."

23/07/2020 - 12:17:37 Sistema O item 0145 teve uma proposta de valor unitário R$ 595,00 cancelado pelo pregoeiro.

23/07/2020 - 12:17:37 Sistema
Motivo: A proponente não atendeu o Item 6.13 do edital "6.13. O prazo de validade da proposta não 
será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação atendendo Art. 48, `PAR` 3º, 
do Decreto nº 10.024, de 2019."

23/07/2020 - 12:18:56 Sistema O item 0146 teve uma proposta de valor unitário R$ 450,00 cancelado pelo pregoeiro.

23/07/2020 - 12:18:56 Sistema
Motivo: A proponente não atendeu o Item 6.13 do edital "6.13. O prazo de validade da proposta não 
será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação atendendo Art. 48, `PAR` 3º, 
do Decreto nº 10.024, de 2019."

23/07/2020 - 12:19:10 Sistema O item 0147 teve uma proposta de valor unitário R$ 30,00 cancelado pelo pregoeiro.

23/07/2020 - 12:19:10 Sistema
Motivo: A proponente não atendeu o Item 6.13 do edital "6.13. O prazo de validade da proposta não 
será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação atendendo Art. 48, `PAR` 3º, 
do Decreto nº 10.024, de 2019."

23/07/2020 - 12:19:21 Sistema O item 0148 teve uma proposta de valor unitário R$ 28,00 cancelado pelo pregoeiro.

23/07/2020 - 12:19:21 Sistema
Motivo: A proponente não atendeu o Item 6.13 do edital "6.13. O prazo de validade da proposta não 
será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação atendendo Art. 48, `PAR` 3º, 
do Decreto nº 10.024, de 2019."

23/07/2020 - 12:19:48 Sistema O item 0149 teve uma proposta de valor unitário R$ 28,00 cancelado pelo pregoeiro.

23/07/2020 - 12:19:48 Sistema
Motivo: A proponente não atendeu o Item 6.13 do edital "6.13. O prazo de validade da proposta não 
será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação atendendo Art. 48, `PAR` 3º, 
do Decreto nº 10.024, de 2019."

23/07/2020 - 12:20:00 Sistema O item 0150 teve uma proposta de valor unitário R$ 28,00 cancelado pelo pregoeiro.

23/07/2020 - 12:20:00 Sistema
Motivo: A proponente não atendeu o Item 6.13 do edital "6.13. O prazo de validade da proposta não 
será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação atendendo Art. 48, `PAR` 3º, 
do Decreto nº 10.024, de 2019."

23/07/2020 - 12:20:16 Sistema O item 0151 teve uma proposta de valor unitário R$ 13,00 cancelado pelo pregoeiro.

23/07/2020 - 12:20:16 Sistema
Motivo: A proponente não atendeu o Item 6.13 do edital "6.13. O prazo de validade da proposta não 
será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação atendendo Art. 48, `PAR` 3º, 
do Decreto nº 10.024, de 2019."

23/07/2020 - 12:21:05 Sistema O item 0152 teve uma proposta de valor unitário R$ 195,00 cancelado pelo pregoeiro.

23/07/2020 - 12:21:05 Sistema
Motivo: A proponente não atendeu o Item 6.13 do edital "6.13. O prazo de validade da proposta não 
será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação atendendo Art. 48, `PAR` 3º, 
do Decreto nº 10.024, de 2019."

23/07/2020 - 12:21:41 Sistema O item 0153 teve uma proposta de valor unitário R$ 61,00 cancelado pelo pregoeiro.

23/07/2020 - 12:21:41 Sistema
Motivo: A proponente não atendeu o Item 6.13 do edital "6.13. O prazo de validade da proposta não 
será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação atendendo Art. 48, `PAR` 3º, 
do Decreto nº 10.024, de 2019."

23/07/2020 - 12:22:01 Sistema O item 0154 teve uma proposta de valor unitário R$ 153,00 cancelado pelo pregoeiro.

23/07/2020 - 12:22:01 Sistema
Motivo: A proponente não atendeu o Item 6.13 do edital "6.13. O prazo de validade da proposta não 
será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação atendendo Art. 48, `PAR` 3º, 
do Decreto nº 10.024, de 2019."

23/07/2020 - 12:28:45 Sistema O item 0155 teve uma proposta de valor unitário R$ 40,00 cancelado pelo pregoeiro.

23/07/2020 - 12:28:45 Sistema
Motivo: A proponente não atendeu o Item 6.13 do edital "6.13. O prazo de validade da proposta não 
será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação atendendo Art. 48, `PAR` 3º, 
do Decreto nº 10.024, de 2019."

23/07/2020 - 12:29:19 Sistema O item 0156 teve uma proposta de valor unitário R$ 84,00 cancelado pelo pregoeiro.

23/07/2020 - 12:29:19 Sistema
Motivo: A proponente não atendeu o Item 6.13 do edital "6.13. O prazo de validade da proposta não 
será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação atendendo Art. 48, `PAR` 3º, 
do Decreto nº 10.024, de 2019."

23/07/2020 - 12:29:40 Sistema O item 0157 teve uma proposta de valor unitário R$ 123,00 cancelado pelo pregoeiro.

23/07/2020 - 12:29:40 Sistema
Motivo: A proponente não atendeu o Item 6.13 do edital "6.13. O prazo de validade da proposta não 
será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação atendendo Art. 48, `PAR` 3º, 
do Decreto nº 10.024, de 2019."

23/07/2020 - 12:30:06 Sistema O item 0158 teve uma proposta de valor unitário R$ 54,00 cancelado pelo pregoeiro.

23/07/2020 - 12:30:06 Sistema
Motivo: A proponente não atendeu o Item 6.13 do edital "6.13. O prazo de validade da proposta não 
será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação atendendo Art. 48, `PAR` 3º, 
do Decreto nº 10.024, de 2019."

23/07/2020 - 12:30:34 Sistema O item 0159 teve uma proposta de valor unitário R$ 195,00 cancelado pelo pregoeiro.

23/07/2020 - 12:30:34 Sistema
Motivo: A proponente não atendeu o Item 6.13 do edital "6.13. O prazo de validade da proposta não 
será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação atendendo Art. 48, `PAR` 3º, 
do Decreto nº 10.024, de 2019."

23/07/2020 - 12:31:03 Sistema O item 0160 teve uma proposta de valor unitário R$ 165,00 cancelado pelo pregoeiro.

23/07/2020 - 12:31:03 Sistema
Motivo: A proponente não atendeu o Item 6.13 do edital "6.13. O prazo de validade da proposta não 
será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação atendendo Art. 48, `PAR` 3º, 
do Decreto nº 10.024, de 2019."

23/07/2020 - 12:31:23 Sistema O item 0161 teve uma proposta de valor unitário R$ 81,00 cancelado pelo pregoeiro.

23/07/2020 - 12:31:23 Sistema
Motivo: A proponente não atendeu o Item 6.13 do edital "6.13. O prazo de validade da proposta não 
será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação atendendo Art. 48, `PAR` 3º, 
do Decreto nº 10.024, de 2019."

23/07/2020 - 12:42:08 Pregoeiro Boa tarde! Senhores... Sessão suspensa... Reabertura 23/07/2020 às 14:00
23/07/2020 - 14:03:11 Pregoeiro Boa tarde! senhores... Sessão reaberta!
23/07/2020 - 14:16:25 Sistema O item 0007 teve uma proposta de valor unitário R$ 2,84 cancelado pelo pregoeiro.

23/07/2020 - 14:16:25 Sistema
Motivo: A proponente não atendeu o Item 6.12 do edital Valor abaixo (-78,3537 %) e não condiz com 
realidade de mercado atual

23/07/2020 - 14:19:02 Sistema O item 0009 teve uma proposta de valor unitário R$ 2,15 cancelado pelo pregoeiro.

23/07/2020 - 14:19:02 Sistema
Motivo: A proponente não atendeu o Item 6.12 do edital Valor abaixo (-81,5767 %) e não condiz com 
realidade de mercado atual

23/07/2020 - 14:20:01 Sistema O item 0010 teve uma proposta de valor unitário R$ 1,88 cancelado pelo pregoeiro.

23/07/2020 - 14:20:01 Sistema Motivo: A proponente não atendeu o Item 6.12 do edital Valor abaixo (-91,6519) e não condiz com 
realidade de mercado atual

23/07/2020 - 14:21:54 Sistema O item 0016 teve uma proposta de valor unitário R$ 29,50 cancelado pelo pregoeiro.

23/07/2020 - 14:21:54 Sistema
Motivo: A proponente não atendeu o Item 6.12 do edital Valor abaixo (-76,9477) e não condiz com 
realidade de mercado atual

23/07/2020 - 14:24:14 Sistema O item 0018 teve uma proposta de valor unitário R$ 8,06 cancelado pelo pregoeiro.

23/07/2020 - 14:24:14 Sistema
Motivo: A proponente não atendeu o Item 6.12 do edital Valor abaixo (-65,9341) e não condiz com 
realidade de mercado atual

23/07/2020 - 14:26:30 Sistema O item 0023 teve uma proposta de valor unitário R$ 6,85 cancelado pelo pregoeiro.

23/07/2020 - 14:26:30 Sistema Motivo: A proponente não atendeu o Item 6.12 do edital Valor abaixo (-69,3238) e não condiz com 
realidade de mercado atual

23/07/2020 - 14:29:03 Sistema O item 0026 teve uma proposta de valor unitário R$ 7,50 cancelado pelo pregoeiro.

23/07/2020 - 14:29:03 Sistema
Motivo: A proponente não atendeu o Item 6.12 do edital Valor abaixo (-76,8733) e não condiz com 
realidade de mercado atual

23/07/2020 - 14:39:32 Sistema O item 0055 teve uma proposta de valor unitário R$ 0,55 cancelado pelo pregoeiro.

23/07/2020 - 14:39:32 Sistema
Motivo: A proponente não atendeu o Item 6.12 do edital Valor abaixo (-74,2991) e não condiz com 
realidade de mercado atual

23/07/2020 - 14:40:36 Sistema O item 0059 teve uma proposta de valor unitário R$ 0,85 cancelado pelo pregoeiro.

23/07/2020 - 14:40:36 Sistema Motivo: A proponente não atendeu o Item 6.12 do edital Valor abaixo (-75,7143) e não condiz com 
realidade de mercado atual

23/07/2020 - 14:42:04 Sistema O item 0062 teve uma proposta de valor unitário R$ 0,30 cancelado pelo pregoeiro.

23/07/2020 - 14:42:04 Sistema
Motivo: A proponente não atendeu o Item 6.12 do edital Valor abaixo (-70,2970) e não condiz com 
realidade de mercado atual

23/07/2020 - 14:42:52 Sistema O item 0067 teve uma proposta de valor unitário R$ 0,80 cancelado pelo pregoeiro.

23/07/2020 - 14:42:52 Sistema
Motivo: A proponente não atendeu o Item 6.12 do edital Valor abaixo (-68,6275) e não condiz com 
realidade de mercado atual
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23/07/2020 - 14:43:44 Sistema O item 0063 teve uma proposta de valor unitário R$ 1,56 cancelado pelo pregoeiro.

23/07/2020 - 14:43:44 Sistema
Motivo: A proponente não atendeu o Item 6.12 do edital Valor abaixo (-84,8249) e não condiz com 
realidade de mercado atual

23/07/2020 - 14:44:48 Sistema O item 0063 teve uma proposta de valor unitário R$ 0,40 cancelado pelo pregoeiro.

23/07/2020 - 14:44:48 Sistema
Motivo: A proponente não atendeu o Item 6.12 do edital Valor abaixo (-96,1089) e não condiz com 
realidade de mercado atual

23/07/2020 - 14:45:48 Sistema O item 0064 teve uma proposta de valor unitário R$ 96,46 cancelado pelo pregoeiro.

23/07/2020 - 14:45:48 Sistema
Motivo: A proponente não atendeu o Item 6.12 do edital Valor abaixo (-94,0622) e não condiz com 
realidade de mercado atual

23/07/2020 - 14:46:59 Sistema O item 0070 teve uma proposta de valor unitário R$ 0,40 cancelado pelo pregoeiro.

23/07/2020 - 14:46:59 Sistema
Motivo: A proponente não atendeu o Item 6.12 do edital Valor abaixo (-76,3314) e não condiz com 
realidade de mercado atual

23/07/2020 - 14:48:18 Sistema O item 0071 teve uma proposta de valor unitário R$ 0,82 cancelado pelo pregoeiro.

23/07/2020 - 14:48:18 Sistema
Motivo: A proponente não atendeu o Item 6.12 do edital Valor abaixo (-69,6296) e não condiz com 
realidade de mercado atual

23/07/2020 - 14:49:55 Sistema O item 0073 teve uma proposta de valor unitário R$ 0,40 cancelado pelo pregoeiro.

23/07/2020 - 14:49:55 Sistema
Motivo: A proponente não atendeu o Item 6.12 do edital Valor abaixo (-74,1935) e não condiz com 
realidade de mercado atual

23/07/2020 - 14:52:08 Sistema O item 0077 teve uma proposta de valor unitário R$ 23,27 cancelado pelo pregoeiro.

23/07/2020 - 14:52:08 Sistema
Motivo: A proponente não atendeu o Item 6.12 do edital Valor abaixo (-92,9096) e não condiz com 
realidade de mercado atual

23/07/2020 - 14:57:25 Sistema O item 0081 teve uma proposta de valor unitário R$ 5,75 cancelado pelo pregoeiro.

23/07/2020 - 14:57:25 Sistema
Motivo: A proponente não atendeu o Item 6.12 do edital Valor abaixo (-76,9354) e não condiz com 
realidade de mercado atual

23/07/2020 - 14:58:32 Sistema O item 0083 teve uma proposta de valor unitário R$ 2,48 cancelado pelo pregoeiro.

23/07/2020 - 14:58:32 Sistema
Motivo: A proponente não atendeu o Item 6.12 do edital Valor abaixo (-80,1917) e não condiz com 
realidade de mercado atual

23/07/2020 - 14:59:16 Sistema O item 0084 teve uma proposta de valor unitário R$ 2,14 cancelado pelo pregoeiro.

23/07/2020 - 14:59:16 Sistema
Motivo: A proponente não atendeu o Item 6.12 do edital Valor abaixo (-87,2997) e não condiz com 
realidade de mercado atual

23/07/2020 - 15:00:14 Sistema O item 0085 teve uma proposta de valor unitário R$ 1,11 cancelado pelo pregoeiro.

23/07/2020 - 15:00:14 Sistema
Motivo: A proponente não atendeu o Item 6.12 do edital Valor abaixo (-98,0143) e não condiz com 
realidade de mercado atual

23/07/2020 - 15:01:14 Sistema O item 0086 teve uma proposta de valor unitário R$ 1,93 cancelado pelo pregoeiro.

23/07/2020 - 15:01:14 Sistema
Motivo: A proponente não atendeu o Item 6.12 do edital Valor abaixo (-94,8506) e não condiz com 
realidade de mercado atual

23/07/2020 - 15:01:52 Sistema O item 0087 teve uma proposta de valor unitário R$ 2,59 cancelado pelo pregoeiro.

23/07/2020 - 15:01:52 Sistema
Motivo: A proponente não atendeu o Item 6.12 do edital Valor abaixo (-95,2135) e não condiz com 
realidade de mercado atual

23/07/2020 - 15:08:02 Sistema O item 0088 teve uma proposta de valor unitário R$ 3,50 cancelado pelo pregoeiro.

23/07/2020 - 15:08:02 Sistema
Motivo: A proponente não atendeu o Item 6.12 do edital Valor abaixo (-91,3366) e não condiz com 
realidade de mercado atual

23/07/2020 - 15:09:37 Sistema O item 0090 teve uma proposta de valor unitário R$ 2,38 cancelado pelo pregoeiro.

23/07/2020 - 15:09:37 Sistema
Motivo: A proponente não atendeu o Item 6.12 do edital Valor abaixo (-84,8408) e não condiz com 
realidade de mercado atual

23/07/2020 - 15:11:25 Sistema O item 0091 teve uma proposta de valor unitário R$ 1,01 cancelado pelo pregoeiro.

23/07/2020 - 15:11:25 Sistema
Motivo: A proponente não atendeu o Item 6.12 do edital Valor abaixo (-99,1861) e não condiz com 
realidade de mercado atual

23/07/2020 - 15:12:25 Sistema O item 0092 teve uma proposta de valor unitário R$ 10,28 cancelado pelo pregoeiro.

23/07/2020 - 15:12:25 Sistema
Motivo: A proponente não atendeu o Item 6.12 do edital Valor abaixo (-97,6019) e não condiz com 
realidade de mercado atual

23/07/2020 - 15:13:28 Sistema O item 0095 teve uma proposta de valor unitário R$ 9,33 cancelado pelo pregoeiro.

23/07/2020 - 15:13:28 Sistema
Motivo: A proponente não atendeu o Item 6.12 do edital Valor abaixo (-74,6811) e não condiz com 
realidade de mercado atual

23/07/2020 - 15:16:18 Sistema O item 0097 teve uma proposta de valor unitário R$ 4,66 cancelado pelo pregoeiro.

23/07/2020 - 15:16:18 Sistema
Motivo: A proponente não atendeu o Item 6.12 do edital Valor abaixo (-95,4372) e não condiz com 
realidade de mercado atual

23/07/2020 - 15:17:10 Sistema O item 0099 teve uma proposta de valor unitário R$ 1,69 cancelado pelo pregoeiro.

23/07/2020 - 15:17:10 Sistema
Motivo: A proponente não atendeu o Item 6.12 do edital Valor abaixo (-92,4722) e não condiz com 
realidade de mercado atual

23/07/2020 - 15:19:39 Sistema O item 0100 teve uma proposta de valor unitário R$ 2,70 cancelado pelo pregoeiro.

23/07/2020 - 15:19:39 Sistema
Motivo: A proponente não atendeu o Item 6.12 do edital Valor abaixo (-97,3054) e não condiz com 
realidade de mercado atual

23/07/2020 - 15:20:37 Sistema O item 0102 teve uma proposta de valor unitário R$ 4,73 cancelado pelo pregoeiro.

23/07/2020 - 15:20:37 Sistema
Motivo: A proponente não atendeu o Item 6.12 do edital Valor abaixo (-91,5339) e não condiz com 
realidade de mercado atual

23/07/2020 - 15:21:24 Sistema O item 0103 teve uma proposta de valor unitário R$ 1,55 cancelado pelo pregoeiro.

23/07/2020 - 15:21:24 Sistema
Motivo: A proponente não atendeu o Item 6.12 do edital Valor abaixo (-98,7791) e não condiz com 
realidade de mercado atual

23/07/2020 - 15:22:10 Sistema O item 0104 teve uma proposta de valor unitário R$ 2,63 cancelado pelo pregoeiro.

23/07/2020 - 15:22:10 Sistema
Motivo: A proponente não atendeu o Item 6.12 do edital Valor abaixo (-97,4516) e não condiz com 
realidade de mercado atual

23/07/2020 - 15:23:22 Sistema O item 0105 teve uma proposta de valor unitário R$ 5,30 cancelado pelo pregoeiro.

23/07/2020 - 15:23:22 Sistema
Motivo: A proponente não atendeu o Item 6.12 do edital Valor abaixo (-97,0303) e não condiz com 
realidade de mercado atual

23/07/2020 - 15:25:26 Sistema O item 0106 teve uma proposta de valor unitário R$ 14,96 cancelado pelo pregoeiro.

23/07/2020 - 15:25:26 Sistema
Motivo: A proponente não atendeu o Item 6.12 do edital Valor abaixo (-85,8614) e não condiz com 
realidade de mercado atual

23/07/2020 - 15:26:06 Sistema O item 0108 teve uma proposta de valor unitário R$ 1,15 cancelado pelo pregoeiro.

23/07/2020 - 15:26:06 Sistema
Motivo: A proponente não atendeu o Item 6.12 do edital Valor abaixo (-98,2576) e não condiz com 
realidade de mercado atual

23/07/2020 - 15:27:06 Sistema O item 0109 teve uma proposta de valor unitário R$ 1,37 cancelado pelo pregoeiro.

23/07/2020 - 15:27:06 Sistema
Motivo: A proponente não atendeu o Item 6.12 do edital Valor abaixo (-98,9051) e não condiz com 
realidade de mercado atual

23/07/2020 - 15:29:02 Sistema O item 0124 teve uma proposta de valor unitário R$ 0,75 cancelado pelo pregoeiro.

23/07/2020 - 15:29:02 Sistema
Motivo: A proponente não atendeu o Item 6.12 do edital Valor abaixo (-73,2143) e não condiz com 
realidade de mercado atual

23/07/2020 - 15:30:21 Sistema O item 0130 teve uma proposta de valor unitário R$ 13,06 cancelado pelo pregoeiro.

23/07/2020 - 15:30:21 Sistema
Motivo: A proponente não atendeu o Item 6.12 do edital Valor abaixo (-70,5391) e não condiz com 
realidade de mercado atual

23/07/2020 - 15:32:02 Sistema O item 0131 teve uma proposta de valor unitário R$ 6,28 cancelado pelo pregoeiro.

23/07/2020 - 15:32:02 Sistema Motivo: A proponente não atendeu o Item 6.12 do edital Valor abaixo (-95,0497) e não condiz com 
realidade de mercado atual

23/07/2020 - 15:33:08 Sistema O item 0134 teve uma proposta de valor unitário R$ 10,23 cancelado pelo pregoeiro.

23/07/2020 - 15:33:08 Sistema
Motivo: A proponente não atendeu o Item 6.12 do edital Valor abaixo (-84,2081) e não condiz com 
realidade de mercado atual

23/07/2020 - 15:34:05 Sistema O item 0135 teve uma proposta de valor unitário R$ 1,94 cancelado pelo pregoeiro.

23/07/2020 - 15:34:05 Sistema
Motivo: A proponente não atendeu o Item 6.12 do edital Valor abaixo (-99,3001) e não condiz com 
realidade de mercado atual

23/07/2020 - 15:35:09 Sistema O item 0136 teve uma proposta de valor unitário R$ 1,84 cancelado pelo pregoeiro.

23/07/2020 - 15:35:09 Sistema
Motivo: A proponente não atendeu o Item 6.12 do edital Valor abaixo (-99,2950) e não condiz com 
realidade de mercado atual

23/07/2020 - 15:36:18 Sistema O item 0137 teve uma proposta de valor unitário R$ 1,90 cancelado pelo pregoeiro.

23/07/2020 - 15:36:18 Sistema Motivo: A proponente não atendeu o Item 6.12 do edital Valor abaixo (-99,2351) e não condiz com 
realidade de mercado atual
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23/07/2020 - 15:37:00 Sistema O item 0138 teve uma proposta de valor unitário R$ 2,20 cancelado pelo pregoeiro.

23/07/2020 - 15:37:00 Sistema
Motivo: A proponente não atendeu o Item 6.12 do edital Valor abaixo (-95,7364) e não condiz com 
realidade de mercado atual

23/07/2020 - 15:37:46 Sistema O item 0139 teve uma proposta de valor unitário R$ 3,28 cancelado pelo pregoeiro.

23/07/2020 - 15:37:46 Sistema
Motivo: A proponente não atendeu o Item 6.12 do edital Valor abaixo (-99,2625) e não condiz com 
realidade de mercado atual

23/07/2020 - 15:38:31 Sistema O item 0140 teve uma proposta de valor unitário R$ 1,90 cancelado pelo pregoeiro.

23/07/2020 - 15:38:31 Sistema
Motivo: A proponente não atendeu o Item 6.12 do edital Valor abaixo (-89,9418) e não condiz com 
realidade de mercado atual

23/07/2020 - 15:40:35 Sistema O item 0141 teve uma proposta de valor unitário R$ 2,80 cancelado pelo pregoeiro.

23/07/2020 - 15:40:35 Sistema
Motivo: A proponente não atendeu o Item 6.12 do edital Valor abaixo (-81,5182) e não condiz com 
realidade de mercado atual

23/07/2020 - 15:41:46 Sistema O item 0142 teve uma proposta de valor unitário R$ 1,65 cancelado pelo pregoeiro.

23/07/2020 - 15:41:46 Sistema
Motivo: A proponente não atendeu o Item 6.12 do edital Valor abaixo (-98,7847) e não condiz com 
realidade de mercado atual

23/07/2020 - 15:42:32 Sistema O item 0143 teve uma proposta de valor unitário R$ 1,90 cancelado pelo pregoeiro.

23/07/2020 - 15:42:32 Sistema
Motivo: A proponente não atendeu o Item 6.12 do edital Valor abaixo (-97,8964) e não condiz com 
realidade de mercado atual

23/07/2020 - 15:43:15 Sistema O item 0144 teve uma proposta de valor unitário R$ 1,72 cancelado pelo pregoeiro.

23/07/2020 - 15:43:15 Sistema
Motivo: A proponente não atendeu o Item 6.12 do edital Valor abaixo (-95,8881) e não condiz com 
realidade de mercado atual

23/07/2020 - 15:44:36 Sistema O item 0145 teve uma proposta de valor unitário R$ 1,96 cancelado pelo pregoeiro.

23/07/2020 - 15:44:36 Sistema
Motivo: A proponente não atendeu o Item 6.12 do edital Valor abaixo (-99,6637) e não condiz com 
realidade de mercado atual

23/07/2020 - 15:45:24 Sistema O item 0146 teve uma proposta de valor unitário R$ 3,10 cancelado pelo pregoeiro.

23/07/2020 - 15:45:24 Sistema
Motivo: A proponente não atendeu o Item 6.12 do edital Valor abaixo (-99,0893) e não condiz com 
realidade de mercado atual

23/07/2020 - 15:46:13 Sistema O item 0149 teve uma proposta de valor unitário R$ 7,01 cancelado pelo pregoeiro.

23/07/2020 - 15:46:13 Sistema
Motivo: A proponente não atendeu o Item 6.12 do edital Valor abaixo (-79,5448) e não condiz com 
realidade de mercado atual

23/07/2020 - 15:49:28 Sistema O item 0156 teve uma proposta de valor unitário R$ 18,89 cancelado pelo pregoeiro.

23/07/2020 - 15:49:28 Sistema
Motivo: A proponente não atendeu o Item 6.12 do edital Valor abaixo (-77,0502) e não condiz com 
realidade de mercado atual

23/07/2020 - 15:50:28 Sistema O item 0157 teve uma proposta de valor unitário R$ 15,15 cancelado pelo pregoeiro.

23/07/2020 - 15:50:28 Sistema
Motivo: A proponente não atendeu o Item 6.12 do edital Valor abaixo (-81,9664) e não condiz com 
realidade de mercado atual

23/07/2020 - 15:52:29 Sistema O item 0160 teve uma proposta de valor unitário R$ 52,54 cancelado pelo pregoeiro.

23/07/2020 - 15:52:29 Sistema
Motivo: A proponente não atendeu o Item 6.12 do edital Valor abaixo (-68,7764) e não condiz com 
realidade de mercado atual

23/07/2020 - 15:56:24 Sistema O item 0009 não recebeu propostas ou não teve propostas aceitas pelo pregoeiro.
23/07/2020 - 15:56:24 Sistema O item 0063 não recebeu propostas ou não teve propostas aceitas pelo pregoeiro.
23/07/2020 - 15:56:24 Sistema O item 0077 não recebeu propostas ou não teve propostas aceitas pelo pregoeiro.
23/07/2020 - 15:56:24 Sistema O item 0091 não recebeu propostas ou não teve propostas aceitas pelo pregoeiro.
23/07/2020 - 15:56:24 Sistema O item 0092 não recebeu propostas ou não teve propostas aceitas pelo pregoeiro.
23/07/2020 - 15:56:24 Sistema O item 0095 não recebeu propostas ou não teve propostas aceitas pelo pregoeiro.
23/07/2020 - 15:56:24 Sistema O item 0097 não recebeu propostas ou não teve propostas aceitas pelo pregoeiro.
23/07/2020 - 15:56:24 Sistema O item 0099 não recebeu propostas ou não teve propostas aceitas pelo pregoeiro.
23/07/2020 - 15:56:24 Sistema O item 0100 não recebeu propostas ou não teve propostas aceitas pelo pregoeiro.
23/07/2020 - 15:56:24 Sistema O item 0102 não recebeu propostas ou não teve propostas aceitas pelo pregoeiro.
23/07/2020 - 15:56:24 Sistema O item 0103 não recebeu propostas ou não teve propostas aceitas pelo pregoeiro.
23/07/2020 - 15:56:24 Sistema O item 0104 não recebeu propostas ou não teve propostas aceitas pelo pregoeiro.
23/07/2020 - 15:56:24 Sistema O item 0105 não recebeu propostas ou não teve propostas aceitas pelo pregoeiro.
23/07/2020 - 15:56:24 Sistema O item 0106 não recebeu propostas ou não teve propostas aceitas pelo pregoeiro.
23/07/2020 - 15:56:24 Sistema O item 0130 não recebeu propostas ou não teve propostas aceitas pelo pregoeiro.
23/07/2020 - 15:56:24 Sistema O item 0134 não recebeu propostas ou não teve propostas aceitas pelo pregoeiro.
23/07/2020 - 15:56:24 Sistema O item 0135 não recebeu propostas ou não teve propostas aceitas pelo pregoeiro.
23/07/2020 - 15:56:24 Sistema O item 0136 não recebeu propostas ou não teve propostas aceitas pelo pregoeiro.
23/07/2020 - 15:56:24 Sistema O item 0137 não recebeu propostas ou não teve propostas aceitas pelo pregoeiro.
23/07/2020 - 15:56:24 Sistema O item 0139 não recebeu propostas ou não teve propostas aceitas pelo pregoeiro.
23/07/2020 - 15:56:24 Sistema O item 0140 não recebeu propostas ou não teve propostas aceitas pelo pregoeiro.
23/07/2020 - 15:56:24 Sistema O item 0144 não recebeu propostas ou não teve propostas aceitas pelo pregoeiro.
23/07/2020 - 15:56:24 Sistema O item 0145 não recebeu propostas ou não teve propostas aceitas pelo pregoeiro.
23/07/2020 - 15:56:24 Sistema O item 0149 não recebeu propostas ou não teve propostas aceitas pelo pregoeiro.
23/07/2020 - 15:56:24 Sistema O item 0160 não recebeu propostas ou não teve propostas aceitas pelo pregoeiro.
23/07/2020 - 15:56:24 Sistema As propostas foram analisadas e o processo foi aberto

23/07/2020 - 15:56:24 Sistema
Conforme Art. 33 do Decreto 10.024/2019. No modo de disputa aberto e fechado, de que trata o 
inciso II do caput do art. 31, a etapa de envio de lances da sessão pública terá duração de quinze 
minutos.

23/07/2020 - 15:56:24 Sistema
Parágrafo 1º Encerrado o prazo previsto no caput, o sistema encaminhará o aviso de fechamento 
iminente dos lances e, transcorrido o período de até dez minutos, aleatoriamente determinado, a 
recepção de lances será automaticamente encerrada.

23/07/2020 - 15:56:24 Sistema

Parágrafo 2º Encerrado o prazo de que trata o parágrafo 1º, o sistema abrirá a oportunidade para que 
o autor da oferta de valor mais baixo e os autores das ofertas com valores até dez por cento 
superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso 
até o encerramento deste prazo.

23/07/2020 - 15:56:24 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.

23/07/2020 - 16:02:32 Pregoeiro
Boa tarde! Senhores proponentes... Diante da atual situação do país, peço que todos devem propor 
valores que não venham prejudicar nossos interesses em comum, tendo em vista, que se trata de 
registro de preços e proposta para 90 dias ... Boa sorte a todos!

23/07/2020 - 16:04:07 Sistema O item 0001 foi aberto pelo pregoeiro.
23/07/2020 - 16:04:07 Sistema O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
23/07/2020 - 16:04:07 Sistema O item 0002 foi aberto pelo pregoeiro.
23/07/2020 - 16:04:07 Sistema O item 0002 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
23/07/2020 - 16:04:07 Sistema O item 0003 foi aberto pelo pregoeiro.
23/07/2020 - 16:04:07 Sistema O item 0003 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
23/07/2020 - 16:04:07 Sistema O item 0004 foi aberto pelo pregoeiro.
23/07/2020 - 16:04:07 Sistema O item 0004 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
23/07/2020 - 16:04:07 Sistema O item 0005 foi aberto pelo pregoeiro.
23/07/2020 - 16:04:07 Sistema O item 0005 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
23/07/2020 - 16:04:07 Sistema O item 0006 foi aberto pelo pregoeiro.
23/07/2020 - 16:04:07 Sistema O item 0006 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
23/07/2020 - 16:04:07 Sistema O item 0007 foi aberto pelo pregoeiro.
23/07/2020 - 16:04:07 Sistema O item 0007 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
23/07/2020 - 16:04:07 Sistema O item 0008 foi aberto pelo pregoeiro.
23/07/2020 - 16:04:07 Sistema O item 0008 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
23/07/2020 - 16:04:07 Sistema O item 0010 foi aberto pelo pregoeiro.
23/07/2020 - 16:04:07 Sistema O item 0010 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
23/07/2020 - 16:04:37 Sistema O item 0011 foi aberto pelo pregoeiro.
23/07/2020 - 16:04:37 Sistema O item 0011 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
23/07/2020 - 16:04:37 Sistema O item 0012 foi aberto pelo pregoeiro.
23/07/2020 - 16:04:37 Sistema O item 0012 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
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23/07/2020 - 16:04:37 Sistema O item 0013 foi aberto pelo pregoeiro.
23/07/2020 - 16:04:37 Sistema O item 0013 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
23/07/2020 - 16:04:37 Sistema O item 0014 foi aberto pelo pregoeiro.
23/07/2020 - 16:04:37 Sistema O item 0014 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
23/07/2020 - 16:04:37 Sistema O item 0015 foi aberto pelo pregoeiro.
23/07/2020 - 16:04:37 Sistema O item 0015 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
23/07/2020 - 16:04:37 Sistema O item 0016 foi aberto pelo pregoeiro.
23/07/2020 - 16:04:37 Sistema O item 0016 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
23/07/2020 - 16:04:37 Sistema O item 0017 foi aberto pelo pregoeiro.
23/07/2020 - 16:04:37 Sistema O item 0017 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
23/07/2020 - 16:04:37 Sistema O item 0018 foi aberto pelo pregoeiro.
23/07/2020 - 16:04:37 Sistema O item 0018 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
23/07/2020 - 16:04:37 Sistema O item 0019 foi aberto pelo pregoeiro.
23/07/2020 - 16:04:37 Sistema O item 0019 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
23/07/2020 - 16:04:37 Sistema O item 0020 foi aberto pelo pregoeiro.
23/07/2020 - 16:04:37 Sistema O item 0020 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
23/07/2020 - 16:19:07 Sistema O item 0001 entrou em tempo aleatório.
23/07/2020 - 16:19:07 Sistema O item 0002 entrou em tempo aleatório.
23/07/2020 - 16:19:07 Sistema O item 0003 entrou em tempo aleatório.
23/07/2020 - 16:19:07 Sistema O item 0004 entrou em tempo aleatório.
23/07/2020 - 16:19:07 Sistema O item 0005 entrou em tempo aleatório.
23/07/2020 - 16:19:07 Sistema O item 0006 entrou em tempo aleatório.
23/07/2020 - 16:19:07 Sistema O item 0007 entrou em tempo aleatório.
23/07/2020 - 16:19:07 Sistema O item 0008 entrou em tempo aleatório.
23/07/2020 - 16:19:07 Sistema O item 0010 entrou em tempo aleatório.
23/07/2020 - 16:19:34 Sistema O item 0021 foi aberto pelo pregoeiro.
23/07/2020 - 16:19:34 Sistema O item 0021 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
23/07/2020 - 16:19:34 Sistema O item 0022 foi aberto pelo pregoeiro.
23/07/2020 - 16:19:34 Sistema O item 0022 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
23/07/2020 - 16:19:34 Sistema O item 0023 foi aberto pelo pregoeiro.
23/07/2020 - 16:19:34 Sistema O item 0023 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
23/07/2020 - 16:19:34 Sistema O item 0024 foi aberto pelo pregoeiro.
23/07/2020 - 16:19:34 Sistema O item 0024 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
23/07/2020 - 16:19:34 Sistema O item 0025 foi aberto pelo pregoeiro.
23/07/2020 - 16:19:34 Sistema O item 0025 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
23/07/2020 - 16:19:34 Sistema O item 0026 foi aberto pelo pregoeiro.
23/07/2020 - 16:19:34 Sistema O item 0026 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
23/07/2020 - 16:19:34 Sistema O item 0027 foi aberto pelo pregoeiro.
23/07/2020 - 16:19:34 Sistema O item 0027 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
23/07/2020 - 16:19:34 Sistema O item 0028 foi aberto pelo pregoeiro.
23/07/2020 - 16:19:34 Sistema O item 0028 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
23/07/2020 - 16:19:34 Sistema O item 0029 foi aberto pelo pregoeiro.
23/07/2020 - 16:19:34 Sistema O item 0029 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
23/07/2020 - 16:19:34 Sistema O item 0030 foi aberto pelo pregoeiro.
23/07/2020 - 16:19:34 Sistema O item 0030 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
23/07/2020 - 16:19:37 Sistema O item 0011 entrou em tempo aleatório.
23/07/2020 - 16:19:37 Sistema O item 0012 entrou em tempo aleatório.
23/07/2020 - 16:19:37 Sistema O item 0013 entrou em tempo aleatório.
23/07/2020 - 16:19:37 Sistema O item 0014 entrou em tempo aleatório.
23/07/2020 - 16:19:37 Sistema O item 0015 entrou em tempo aleatório.
23/07/2020 - 16:19:37 Sistema O item 0016 entrou em tempo aleatório.
23/07/2020 - 16:19:37 Sistema O item 0017 entrou em tempo aleatório.
23/07/2020 - 16:19:37 Sistema O item 0018 entrou em tempo aleatório.
23/07/2020 - 16:19:37 Sistema O item 0019 entrou em tempo aleatório.
23/07/2020 - 16:19:37 Sistema O item 0020 entrou em tempo aleatório.

23/07/2020 - 16:19:43 Sistema
Para o item 0006, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% 
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 23/07/2020 às 16:24:44.

23/07/2020 - 16:20:25 Sistema
Para o item 0018, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% 
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 23/07/2020 às 16:25:26.

23/07/2020 - 16:20:28 Sistema
Para o item 0008, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% 
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 23/07/2020 às 16:25:29.

23/07/2020 - 16:20:28 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores podem ofertar um lance final e fechado: R$ 15,40

23/07/2020 - 16:20:43 Sistema Para o item 0014, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% 
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 23/07/2020 às 16:25:44.

23/07/2020 - 16:20:43 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores podem ofertar um lance final e fechado: R$ 36,85

23/07/2020 - 16:20:49 Sistema
Para o item 0005, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% 
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 23/07/2020 às 16:25:50.

23/07/2020 - 16:21:07 Sistema O item 0031 foi aberto pelo pregoeiro.
23/07/2020 - 16:21:07 Sistema O item 0031 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
23/07/2020 - 16:21:07 Sistema O item 0032 foi aberto pelo pregoeiro.
23/07/2020 - 16:21:07 Sistema O item 0032 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
23/07/2020 - 16:21:07 Sistema O item 0033 foi aberto pelo pregoeiro.
23/07/2020 - 16:21:07 Sistema O item 0033 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
23/07/2020 - 16:21:07 Sistema O item 0034 foi aberto pelo pregoeiro.
23/07/2020 - 16:21:07 Sistema O item 0034 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
23/07/2020 - 16:21:07 Sistema O item 0035 foi aberto pelo pregoeiro.
23/07/2020 - 16:21:07 Sistema O item 0035 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
23/07/2020 - 16:21:07 Sistema O item 0036 foi aberto pelo pregoeiro.
23/07/2020 - 16:21:07 Sistema O item 0036 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
23/07/2020 - 16:21:07 Sistema O item 0037 foi aberto pelo pregoeiro.
23/07/2020 - 16:21:07 Sistema O item 0037 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
23/07/2020 - 16:21:07 Sistema O item 0038 foi aberto pelo pregoeiro.
23/07/2020 - 16:21:07 Sistema O item 0038 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
23/07/2020 - 16:21:07 Sistema O item 0039 foi aberto pelo pregoeiro.
23/07/2020 - 16:21:07 Sistema O item 0039 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
23/07/2020 - 16:21:07 Sistema O item 0040 foi aberto pelo pregoeiro.
23/07/2020 - 16:21:07 Sistema O item 0040 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

23/07/2020 - 16:21:07 Sistema
Para o item 0019, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% 
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 23/07/2020 às 16:26:08.

23/07/2020 - 16:22:13 Sistema Para o item 0007, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% 
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 23/07/2020 às 16:27:14.

23/07/2020 - 16:23:22 Sistema
Para o item 0001, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% 
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 23/07/2020 às 16:28:23.

23/07/2020 - 16:23:22 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores podem ofertar um lance final e fechado: R$ 62,26

23/07/2020 - 16:24:01 Sistema
Para o item 0010, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% 
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 23/07/2020 às 16:29:02.

23/07/2020 - 16:24:46 Sistema A fase de lances fechados do item 0006 foi encerrada.
23/07/2020 - 16:24:46 Sistema O item 0006 foi encerrado.

23/07/2020 - 16:24:52 Sistema Para o item 0004, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% 
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 23/07/2020 às 16:29:53.

23/07/2020 - 16:24:53 Sistema O item 0041 foi aberto pelo pregoeiro.
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23/07/2020 - 16:24:53 Sistema O item 0041 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
23/07/2020 - 16:24:53 Sistema O item 0042 foi aberto pelo pregoeiro.
23/07/2020 - 16:24:53 Sistema O item 0042 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
23/07/2020 - 16:24:53 Sistema O item 0043 foi aberto pelo pregoeiro.
23/07/2020 - 16:24:53 Sistema O item 0043 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
23/07/2020 - 16:24:53 Sistema O item 0044 foi aberto pelo pregoeiro.
23/07/2020 - 16:24:53 Sistema O item 0044 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
23/07/2020 - 16:24:53 Sistema O item 0045 foi aberto pelo pregoeiro.
23/07/2020 - 16:24:53 Sistema O item 0045 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
23/07/2020 - 16:24:53 Sistema O item 0046 foi aberto pelo pregoeiro.
23/07/2020 - 16:24:53 Sistema O item 0046 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
23/07/2020 - 16:24:53 Sistema O item 0047 foi aberto pelo pregoeiro.
23/07/2020 - 16:24:53 Sistema O item 0047 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
23/07/2020 - 16:24:53 Sistema O item 0048 foi aberto pelo pregoeiro.
23/07/2020 - 16:24:53 Sistema O item 0048 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
23/07/2020 - 16:24:53 Sistema O item 0049 foi aberto pelo pregoeiro.
23/07/2020 - 16:24:53 Sistema O item 0049 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
23/07/2020 - 16:24:53 Sistema O item 0050 foi aberto pelo pregoeiro.
23/07/2020 - 16:24:53 Sistema O item 0050 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
23/07/2020 - 16:25:28 Sistema A fase de lances fechados do item 0018 foi encerrada.
23/07/2020 - 16:25:31 Sistema A fase de lances fechados do item 0008 foi encerrada.
23/07/2020 - 16:25:46 Sistema A fase de lances fechados do item 0014 foi encerrada.
23/07/2020 - 16:25:52 Sistema A fase de lances fechados do item 0005 foi encerrada.
23/07/2020 - 16:25:58 Sistema O item 0008 foi encerrado.
23/07/2020 - 16:26:10 Sistema A fase de lances fechados do item 0019 foi encerrada.
23/07/2020 - 16:26:43 Sistema O item 0014 foi encerrado.
23/07/2020 - 16:27:10 Sistema O item 0019 foi encerrado.
23/07/2020 - 16:27:16 Sistema A fase de lances fechados do item 0007 foi encerrada.

23/07/2020 - 16:27:25 Sistema
Para o item 0002, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% 
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 23/07/2020 às 16:32:26.

23/07/2020 - 16:27:31 Sistema
Para o item 0013, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% 
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 23/07/2020 às 16:32:32.

23/07/2020 - 16:27:31 Sistema
Para o item 0015, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% 
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 23/07/2020 às 16:32:32.

23/07/2020 - 16:27:31 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores podem ofertar um lance final e fechado: R$ 51,63

23/07/2020 - 16:27:43 Sistema
Para o item 0011, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% 
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 23/07/2020 às 16:32:44.

23/07/2020 - 16:27:43 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores podem ofertar um lance final e fechado: R$ 29,94

23/07/2020 - 16:28:13 Sistema
Para o item 0003, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% 
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 23/07/2020 às 16:33:14.

23/07/2020 - 16:28:13 Sistema
Para o item 0017, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% 
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 23/07/2020 às 16:33:14.

23/07/2020 - 16:28:13 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores podem ofertar um lance final e fechado: R$ 34,27

23/07/2020 - 16:28:19 Sistema
Para o item 0012, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% 
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 23/07/2020 às 16:33:20.

23/07/2020 - 16:28:25 Sistema A fase de lances fechados do item 0001 foi encerrada.
23/07/2020 - 16:28:25 Sistema O item 0001 foi encerrado.
23/07/2020 - 16:29:04 Sistema A fase de lances fechados do item 0010 foi encerrada.
23/07/2020 - 16:29:04 Sistema O item 0010 foi encerrado.

23/07/2020 - 16:29:16 Sistema
Para o item 0020, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% 
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 23/07/2020 às 16:34:17.

23/07/2020 - 16:29:19 Sistema
Para o item 0016, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% 
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 23/07/2020 às 16:34:20.

23/07/2020 - 16:29:55 Sistema A fase de lances fechados do item 0004 foi encerrada.
23/07/2020 - 16:30:22 Sistema O item 0018 foi encerrado.
23/07/2020 - 16:30:37 Sistema O item 0007 foi encerrado.
23/07/2020 - 16:30:40 Sistema O item 0005 foi encerrado.
23/07/2020 - 16:30:43 Sistema O item 0004 foi encerrado.
23/07/2020 - 16:32:28 Sistema A fase de lances fechados do item 0002 foi encerrada.
23/07/2020 - 16:32:28 Sistema O item 0002 foi encerrado.
23/07/2020 - 16:32:34 Sistema A fase de lances fechados do item 0013 foi encerrada.
23/07/2020 - 16:32:34 Sistema A fase de lances fechados do item 0015 foi encerrada.
23/07/2020 - 16:32:46 Sistema A fase de lances fechados do item 0011 foi encerrada.
23/07/2020 - 16:32:46 Sistema O item 0011 foi encerrado.
23/07/2020 - 16:32:58 Sistema O item 0015 foi encerrado.
23/07/2020 - 16:33:01 Sistema O item 0013 foi encerrado.
23/07/2020 - 16:33:16 Sistema A fase de lances fechados do item 0003 foi encerrada.
23/07/2020 - 16:33:16 Sistema A fase de lances fechados do item 0017 foi encerrada.
23/07/2020 - 16:33:22 Sistema A fase de lances fechados do item 0012 foi encerrada.
23/07/2020 - 16:33:22 Sistema O item 0012 foi encerrado.
23/07/2020 - 16:33:22 Sistema O item 0017 foi encerrado.
23/07/2020 - 16:33:25 Sistema O item 0003 foi encerrado.
23/07/2020 - 16:33:57 Sistema O item 0051 foi aberto pelo pregoeiro.
23/07/2020 - 16:33:57 Sistema O item 0051 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
23/07/2020 - 16:33:57 Sistema O item 0052 foi aberto pelo pregoeiro.
23/07/2020 - 16:33:57 Sistema O item 0052 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
23/07/2020 - 16:33:57 Sistema O item 0053 foi aberto pelo pregoeiro.
23/07/2020 - 16:33:57 Sistema O item 0053 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
23/07/2020 - 16:33:57 Sistema O item 0054 foi aberto pelo pregoeiro.
23/07/2020 - 16:33:57 Sistema O item 0054 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
23/07/2020 - 16:33:57 Sistema O item 0055 foi aberto pelo pregoeiro.
23/07/2020 - 16:33:57 Sistema O item 0055 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
23/07/2020 - 16:33:57 Sistema O item 0056 foi aberto pelo pregoeiro.
23/07/2020 - 16:33:57 Sistema O item 0056 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
23/07/2020 - 16:33:57 Sistema O item 0057 foi aberto pelo pregoeiro.
23/07/2020 - 16:33:57 Sistema O item 0057 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
23/07/2020 - 16:33:57 Sistema O item 0058 foi aberto pelo pregoeiro.
23/07/2020 - 16:33:57 Sistema O item 0058 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
23/07/2020 - 16:33:57 Sistema O item 0059 foi aberto pelo pregoeiro.
23/07/2020 - 16:33:57 Sistema O item 0059 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
23/07/2020 - 16:33:57 Sistema O item 0060 foi aberto pelo pregoeiro.
23/07/2020 - 16:33:57 Sistema O item 0060 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
23/07/2020 - 16:34:19 Sistema A fase de lances fechados do item 0020 foi encerrada.
23/07/2020 - 16:34:22 Sistema A fase de lances fechados do item 0016 foi encerrada.
23/07/2020 - 16:34:34 Sistema O item 0021 entrou em tempo aleatório.
23/07/2020 - 16:34:34 Sistema O item 0022 entrou em tempo aleatório.
23/07/2020 - 16:34:34 Sistema O item 0023 entrou em tempo aleatório.
23/07/2020 - 16:34:34 Sistema O item 0024 entrou em tempo aleatório.
23/07/2020 - 16:34:34 Sistema O item 0025 entrou em tempo aleatório.
23/07/2020 - 16:34:34 Sistema O item 0026 entrou em tempo aleatório.
23/07/2020 - 16:34:34 Sistema O item 0027 entrou em tempo aleatório.
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23/07/2020 - 16:34:34 Sistema O item 0028 entrou em tempo aleatório.
23/07/2020 - 16:34:34 Sistema O item 0029 entrou em tempo aleatório.
23/07/2020 - 16:34:34 Sistema O item 0030 entrou em tempo aleatório.
23/07/2020 - 16:35:10 Sistema O item 0061 foi aberto pelo pregoeiro.
23/07/2020 - 16:35:10 Sistema O item 0061 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
23/07/2020 - 16:35:10 Sistema O item 0062 foi aberto pelo pregoeiro.
23/07/2020 - 16:35:10 Sistema O item 0062 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
23/07/2020 - 16:35:10 Sistema O item 0064 foi aberto pelo pregoeiro.
23/07/2020 - 16:35:10 Sistema O item 0064 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
23/07/2020 - 16:35:10 Sistema O item 0065 foi aberto pelo pregoeiro.
23/07/2020 - 16:35:10 Sistema O item 0065 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
23/07/2020 - 16:35:10 Sistema O item 0066 foi aberto pelo pregoeiro.
23/07/2020 - 16:35:10 Sistema O item 0066 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
23/07/2020 - 16:35:10 Sistema O item 0067 foi aberto pelo pregoeiro.
23/07/2020 - 16:35:10 Sistema O item 0067 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
23/07/2020 - 16:35:10 Sistema O item 0068 foi aberto pelo pregoeiro.
23/07/2020 - 16:35:10 Sistema O item 0068 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
23/07/2020 - 16:35:10 Sistema O item 0069 foi aberto pelo pregoeiro.
23/07/2020 - 16:35:10 Sistema O item 0069 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
23/07/2020 - 16:35:10 Sistema O item 0070 foi aberto pelo pregoeiro.
23/07/2020 - 16:35:10 Sistema O item 0070 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
23/07/2020 - 16:35:10 Sistema O item 0071 foi aberto pelo pregoeiro.
23/07/2020 - 16:35:10 Sistema O item 0071 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
23/07/2020 - 16:35:19 Sistema O item 0020 foi encerrado.
23/07/2020 - 16:36:07 Sistema O item 0031 entrou em tempo aleatório.
23/07/2020 - 16:36:07 Sistema O item 0032 entrou em tempo aleatório.
23/07/2020 - 16:36:07 Sistema O item 0033 entrou em tempo aleatório.
23/07/2020 - 16:36:07 Sistema O item 0034 entrou em tempo aleatório.
23/07/2020 - 16:36:07 Sistema O item 0035 entrou em tempo aleatório.
23/07/2020 - 16:36:07 Sistema O item 0036 entrou em tempo aleatório.
23/07/2020 - 16:36:07 Sistema O item 0037 entrou em tempo aleatório.
23/07/2020 - 16:36:07 Sistema O item 0038 entrou em tempo aleatório.
23/07/2020 - 16:36:07 Sistema O item 0039 entrou em tempo aleatório.
23/07/2020 - 16:36:07 Sistema O item 0040 entrou em tempo aleatório.
23/07/2020 - 16:36:55 Sistema O item 0016 foi encerrado.

23/07/2020 - 16:38:01 Sistema
Para o item 0024, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% 
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 23/07/2020 às 16:43:02.

23/07/2020 - 16:38:01 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores podem ofertar um lance final e fechado: R$ 13,12

23/07/2020 - 16:38:01 Sistema
Para o item 0033, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% 
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 23/07/2020 às 16:43:02.

23/07/2020 - 16:38:40 Sistema
Para o item 0021, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% 
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 23/07/2020 às 16:43:41.

23/07/2020 - 16:38:40 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores podem ofertar um lance final e fechado: R$ 19,59

23/07/2020 - 16:39:10 Sistema
Para o item 0029, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% 
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 23/07/2020 às 16:44:11.

23/07/2020 - 16:39:52 Sistema
Para o item 0038, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% 
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 23/07/2020 às 16:44:53.

23/07/2020 - 16:39:52 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores podem ofertar um lance final e fechado: R$ 65,24
23/07/2020 - 16:39:55 Sistema O item 0041 entrou em tempo aleatório.
23/07/2020 - 16:39:55 Sistema O item 0042 entrou em tempo aleatório.
23/07/2020 - 16:39:55 Sistema O item 0043 entrou em tempo aleatório.
23/07/2020 - 16:39:55 Sistema O item 0044 entrou em tempo aleatório.
23/07/2020 - 16:39:55 Sistema O item 0045 entrou em tempo aleatório.
23/07/2020 - 16:39:55 Sistema O item 0046 entrou em tempo aleatório.
23/07/2020 - 16:39:55 Sistema O item 0047 entrou em tempo aleatório.
23/07/2020 - 16:39:55 Sistema O item 0048 entrou em tempo aleatório.
23/07/2020 - 16:39:55 Sistema O item 0049 entrou em tempo aleatório.
23/07/2020 - 16:39:55 Sistema O item 0050 entrou em tempo aleatório.

23/07/2020 - 16:39:58 Sistema
Para o item 0023, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% 
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 23/07/2020 às 16:44:59.

23/07/2020 - 16:39:58 Sistema
Para o item 0028, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% 
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 23/07/2020 às 16:44:59.

23/07/2020 - 16:40:37 Sistema
Para o item 0026, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% 
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 23/07/2020 às 16:45:38.

23/07/2020 - 16:41:01 Sistema
Para o item 0025, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% 
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 23/07/2020 às 16:46:02.

23/07/2020 - 16:41:01 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores podem ofertar um lance final e fechado: R$ 13,12

23/07/2020 - 16:41:19 Sistema
Para o item 0044, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% 
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 23/07/2020 às 16:46:20.

23/07/2020 - 16:41:19 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores podem ofertar um lance final e fechado: R$ 28,95

23/07/2020 - 16:41:46 Sistema
Para o item 0032, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% 
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 23/07/2020 às 16:46:47.

23/07/2020 - 16:41:46 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores podem ofertar um lance final e fechado: R$ 152,80

23/07/2020 - 16:42:19 Sistema
Para o item 0027, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% 
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 23/07/2020 às 16:47:20.

23/07/2020 - 16:42:19 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores podem ofertar um lance final e fechado: R$ 11,66

23/07/2020 - 16:42:28 Sistema
Para o item 0040, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% 
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 23/07/2020 às 16:47:29.

23/07/2020 - 16:42:28 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores podem ofertar um lance final e fechado: R$ 51,79

23/07/2020 - 16:42:46 Sistema
Para o item 0048, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% 
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 23/07/2020 às 16:47:47.

23/07/2020 - 16:42:46 Sistema
Os autores das ofertas dos seguintes valores podem ofertar um lance final e fechado: R$ 18,98, R$ 
21,93

23/07/2020 - 16:43:04 Sistema A fase de lances fechados do item 0024 foi encerrada.
23/07/2020 - 16:43:04 Sistema A fase de lances fechados do item 0033 foi encerrada.

23/07/2020 - 16:43:07 Sistema
Para o item 0035, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% 
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 23/07/2020 às 16:48:08.

23/07/2020 - 16:43:07 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores podem ofertar um lance final e fechado: R$ 582,84
23/07/2020 - 16:43:13 Sistema O item 0033 foi encerrado.

23/07/2020 - 16:43:16 Sistema
Para o item 0041, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% 
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 23/07/2020 às 16:48:17.

23/07/2020 - 16:43:16 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores podem ofertar um lance final e fechado: R$ 82,31

23/07/2020 - 16:43:22 Sistema
Para o item 0046, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% 
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 23/07/2020 às 16:48:23.

23/07/2020 - 16:43:22 Sistema
Os autores das ofertas dos seguintes valores podem ofertar um lance final e fechado: R$ 12,95, R$ 
13,98

23/07/2020 - 16:43:25 Sistema
Para o item 0022, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% 
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 23/07/2020 às 16:48:26.

23/07/2020 - 16:43:25 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores podem ofertar um lance final e fechado: R$ 43,20
23/07/2020 - 16:43:25 Sistema O item 0024 foi encerrado.
23/07/2020 - 16:43:43 Sistema A fase de lances fechados do item 0021 foi encerrada.

23/07/2020 - 16:43:58 Sistema
Para o item 0037, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% 
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 23/07/2020 às 16:48:59.
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23/07/2020 - 16:43:58 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores podem ofertar um lance final e fechado: R$ 165,73
23/07/2020 - 16:44:13 Sistema A fase de lances fechados do item 0029 foi encerrada.
23/07/2020 - 16:44:13 Sistema O item 0029 foi encerrado.

23/07/2020 - 16:44:34 Sistema
Para o item 0030, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% 
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 23/07/2020 às 16:49:35.

23/07/2020 - 16:44:34 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores podem ofertar um lance final e fechado: R$ 1,66
23/07/2020 - 16:44:55 Sistema A fase de lances fechados do item 0038 foi encerrada.
23/07/2020 - 16:44:56 Sistema O item 0072 foi aberto pelo pregoeiro.
23/07/2020 - 16:44:56 Sistema O item 0072 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
23/07/2020 - 16:44:56 Sistema O item 0073 foi aberto pelo pregoeiro.
23/07/2020 - 16:44:56 Sistema O item 0073 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
23/07/2020 - 16:44:56 Sistema O item 0074 foi aberto pelo pregoeiro.
23/07/2020 - 16:44:56 Sistema O item 0074 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
23/07/2020 - 16:44:56 Sistema O item 0075 foi aberto pelo pregoeiro.
23/07/2020 - 16:44:56 Sistema O item 0075 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
23/07/2020 - 16:44:56 Sistema O item 0076 foi aberto pelo pregoeiro.
23/07/2020 - 16:44:56 Sistema O item 0076 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
23/07/2020 - 16:44:56 Sistema O item 0078 foi aberto pelo pregoeiro.
23/07/2020 - 16:44:56 Sistema O item 0078 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
23/07/2020 - 16:44:56 Sistema O item 0079 foi aberto pelo pregoeiro.
23/07/2020 - 16:44:56 Sistema O item 0079 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
23/07/2020 - 16:44:56 Sistema O item 0080 foi aberto pelo pregoeiro.
23/07/2020 - 16:44:56 Sistema O item 0080 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
23/07/2020 - 16:44:56 Sistema O item 0081 foi aberto pelo pregoeiro.
23/07/2020 - 16:44:56 Sistema O item 0081 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
23/07/2020 - 16:44:56 Sistema O item 0082 foi aberto pelo pregoeiro.
23/07/2020 - 16:44:56 Sistema O item 0082 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

23/07/2020 - 16:45:01 Sistema
Para o item 0045, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% 
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 23/07/2020 às 16:50:02.

23/07/2020 - 16:45:01 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores podem ofertar um lance final e fechado: R$ 29,97
23/07/2020 - 16:45:01 Sistema A fase de lances fechados do item 0023 foi encerrada.
23/07/2020 - 16:45:01 Sistema A fase de lances fechados do item 0028 foi encerrada.
23/07/2020 - 16:45:04 Sistema O item 0021 foi encerrado.
23/07/2020 - 16:45:07 Sistema O item 0023 foi encerrado.
23/07/2020 - 16:45:10 Sistema O item 0028 foi encerrado.

23/07/2020 - 16:45:13 Sistema
Para o item 0047, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% 
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 23/07/2020 às 16:50:14.

23/07/2020 - 16:45:13 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores podem ofertar um lance final e fechado: R$ 13,85

23/07/2020 - 16:45:19 Sistema
Para o item 0034, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% 
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 23/07/2020 às 16:50:20.

23/07/2020 - 16:45:19 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores podem ofertar um lance final e fechado: R$ 168,00
23/07/2020 - 16:45:19 Sistema O item 0038 foi encerrado.

23/07/2020 - 16:45:22 Sistema
Para o item 0039, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% 
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 23/07/2020 às 16:50:23.

23/07/2020 - 16:45:22 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores podem ofertar um lance final e fechado: R$ 145,46

23/07/2020 - 16:45:22 Sistema
Para o item 0043, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% 
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 23/07/2020 às 16:50:23.

23/07/2020 - 16:45:22 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores podem ofertar um lance final e fechado: R$ 47,89
23/07/2020 - 16:45:40 Sistema A fase de lances fechados do item 0026 foi encerrada.

23/07/2020 - 16:45:43 Sistema
Para o item 0049, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% 
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 23/07/2020 às 16:50:44.

23/07/2020 - 16:45:43 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores podem ofertar um lance final e fechado: R$ 21,96

23/07/2020 - 16:45:46 Sistema
Para o item 0050, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% 
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 23/07/2020 às 16:50:47.

23/07/2020 - 16:45:46 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores podem ofertar um lance final e fechado: R$ 10,83

23/07/2020 - 16:45:55 Sistema
Para o item 0036, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% 
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 23/07/2020 às 16:50:56.

23/07/2020 - 16:45:55 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores podem ofertar um lance final e fechado: R$ 340,41

23/07/2020 - 16:46:01 Sistema
Para o item 0031, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% 
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 23/07/2020 às 16:51:02.

23/07/2020 - 16:46:01 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores podem ofertar um lance final e fechado: R$ 59,96
23/07/2020 - 16:46:04 Sistema A fase de lances fechados do item 0025 foi encerrada.
23/07/2020 - 16:46:10 Sistema O item 0026 foi encerrado.
23/07/2020 - 16:46:13 Sistema O item 0025 foi encerrado.
23/07/2020 - 16:46:22 Sistema A fase de lances fechados do item 0044 foi encerrada.
23/07/2020 - 16:46:22 Sistema O item 0044 foi encerrado.
23/07/2020 - 16:46:49 Sistema A fase de lances fechados do item 0032 foi encerrada.

23/07/2020 - 16:47:10 Sistema
Para o item 0042, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% 
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 23/07/2020 às 16:52:11.

23/07/2020 - 16:47:10 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores podem ofertar um lance final e fechado: R$ 84,01
23/07/2020 - 16:47:22 Sistema A fase de lances fechados do item 0027 foi encerrada.
23/07/2020 - 16:47:28 Sistema O item 0027 foi encerrado.
23/07/2020 - 16:47:28 Sistema O item 0032 foi encerrado.
23/07/2020 - 16:47:31 Sistema A fase de lances fechados do item 0040 foi encerrada.
23/07/2020 - 16:47:49 Sistema A fase de lances fechados do item 0048 foi encerrada.
23/07/2020 - 16:47:49 Sistema O item 0048 foi encerrado.
23/07/2020 - 16:47:52 Sistema O item 0040 foi encerrado.
23/07/2020 - 16:48:10 Sistema A fase de lances fechados do item 0035 foi encerrada.
23/07/2020 - 16:48:10 Sistema O item 0035 foi encerrado.
23/07/2020 - 16:48:19 Sistema A fase de lances fechados do item 0041 foi encerrada.
23/07/2020 - 16:48:25 Sistema A fase de lances fechados do item 0046 foi encerrada.
23/07/2020 - 16:48:25 Sistema O item 0046 foi encerrado.
23/07/2020 - 16:48:28 Sistema A fase de lances fechados do item 0022 foi encerrada.
23/07/2020 - 16:48:28 Sistema O item 0041 foi encerrado.
23/07/2020 - 16:48:37 Sistema O item 0022 foi encerrado.
23/07/2020 - 16:48:58 Sistema O item 0051 entrou em tempo aleatório.
23/07/2020 - 16:48:58 Sistema O item 0052 entrou em tempo aleatório.
23/07/2020 - 16:48:58 Sistema O item 0053 entrou em tempo aleatório.
23/07/2020 - 16:48:58 Sistema O item 0054 entrou em tempo aleatório.
23/07/2020 - 16:48:58 Sistema O item 0055 entrou em tempo aleatório.
23/07/2020 - 16:48:58 Sistema O item 0056 entrou em tempo aleatório.
23/07/2020 - 16:48:58 Sistema O item 0057 entrou em tempo aleatório.
23/07/2020 - 16:48:58 Sistema O item 0058 entrou em tempo aleatório.
23/07/2020 - 16:48:58 Sistema O item 0059 entrou em tempo aleatório.
23/07/2020 - 16:48:58 Sistema O item 0060 entrou em tempo aleatório.
23/07/2020 - 16:49:01 Sistema A fase de lances fechados do item 0037 foi encerrada.
23/07/2020 - 16:49:13 Sistema O item 0037 foi encerrado.
23/07/2020 - 16:49:37 Sistema A fase de lances fechados do item 0030 foi encerrada.
23/07/2020 - 16:49:37 Sistema O item 0030 foi encerrado.
23/07/2020 - 16:50:02 Sistema A fase de lances fechados do item 0045 foi encerrada.
23/07/2020 - 16:50:02 Sistema O item 0045 foi encerrado.
23/07/2020 - 16:50:10 Sistema O item 0061 entrou em tempo aleatório.
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23/07/2020 - 16:50:10 Sistema O item 0062 entrou em tempo aleatório.
23/07/2020 - 16:50:10 Sistema O item 0064 entrou em tempo aleatório.
23/07/2020 - 16:50:10 Sistema O item 0065 entrou em tempo aleatório.
23/07/2020 - 16:50:10 Sistema O item 0066 entrou em tempo aleatório.
23/07/2020 - 16:50:10 Sistema O item 0067 entrou em tempo aleatório.
23/07/2020 - 16:50:10 Sistema O item 0068 entrou em tempo aleatório.
23/07/2020 - 16:50:10 Sistema O item 0069 entrou em tempo aleatório.
23/07/2020 - 16:50:10 Sistema O item 0070 entrou em tempo aleatório.
23/07/2020 - 16:50:10 Sistema O item 0071 entrou em tempo aleatório.
23/07/2020 - 16:50:16 Sistema A fase de lances fechados do item 0047 foi encerrada.
23/07/2020 - 16:50:16 Sistema O item 0047 foi encerrado.
23/07/2020 - 16:50:22 Sistema A fase de lances fechados do item 0034 foi encerrada.
23/07/2020 - 16:50:25 Sistema A fase de lances fechados do item 0039 foi encerrada.
23/07/2020 - 16:50:25 Sistema A fase de lances fechados do item 0043 foi encerrada.
23/07/2020 - 16:50:28 Sistema O item 0083 foi aberto pelo pregoeiro.
23/07/2020 - 16:50:28 Sistema O item 0083 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
23/07/2020 - 16:50:28 Sistema O item 0084 foi aberto pelo pregoeiro.
23/07/2020 - 16:50:28 Sistema O item 0084 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
23/07/2020 - 16:50:28 Sistema O item 0085 foi aberto pelo pregoeiro.
23/07/2020 - 16:50:28 Sistema O item 0085 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
23/07/2020 - 16:50:28 Sistema O item 0086 foi aberto pelo pregoeiro.
23/07/2020 - 16:50:28 Sistema O item 0086 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
23/07/2020 - 16:50:28 Sistema O item 0087 foi aberto pelo pregoeiro.
23/07/2020 - 16:50:28 Sistema O item 0087 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
23/07/2020 - 16:50:28 Sistema O item 0088 foi aberto pelo pregoeiro.
23/07/2020 - 16:50:28 Sistema O item 0088 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
23/07/2020 - 16:50:28 Sistema O item 0089 foi aberto pelo pregoeiro.
23/07/2020 - 16:50:28 Sistema O item 0089 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
23/07/2020 - 16:50:28 Sistema O item 0090 foi aberto pelo pregoeiro.
23/07/2020 - 16:50:28 Sistema O item 0090 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
23/07/2020 - 16:50:28 Sistema O item 0093 foi aberto pelo pregoeiro.
23/07/2020 - 16:50:28 Sistema O item 0093 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
23/07/2020 - 16:50:28 Sistema O item 0094 foi aberto pelo pregoeiro.
23/07/2020 - 16:50:28 Sistema O item 0094 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

23/07/2020 - 16:50:31 Sistema
Para o item 0057, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% 
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 23/07/2020 às 16:55:32.

23/07/2020 - 16:50:34 Sistema O item 0034 foi encerrado.
23/07/2020 - 16:50:34 Sistema O item 0039 foi encerrado.
23/07/2020 - 16:50:40 Sistema O item 0043 foi encerrado.
23/07/2020 - 16:50:46 Sistema A fase de lances fechados do item 0049 foi encerrada.
23/07/2020 - 16:50:46 Sistema O item 0049 foi encerrado.
23/07/2020 - 16:50:49 Sistema A fase de lances fechados do item 0050 foi encerrada.
23/07/2020 - 16:50:49 Sistema O item 0050 foi encerrado.
23/07/2020 - 16:50:58 Sistema A fase de lances fechados do item 0036 foi encerrada.
23/07/2020 - 16:51:04 Sistema A fase de lances fechados do item 0031 foi encerrada.
23/07/2020 - 16:51:04 Sistema O item 0031 foi encerrado.

23/07/2020 - 16:51:19 Sistema
Para o item 0062, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% 
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 23/07/2020 às 16:56:20.

23/07/2020 - 16:51:46 Sistema
Para o item 0070, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% 
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 23/07/2020 às 16:56:47.

23/07/2020 - 16:52:13 Sistema O item 0036 foi encerrado.
23/07/2020 - 16:52:13 Sistema A fase de lances fechados do item 0042 foi encerrada.
23/07/2020 - 16:52:22 Sistema O item 0042 foi encerrado.

23/07/2020 - 16:52:34 Sistema
Para o item 0051, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% 
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 23/07/2020 às 16:57:35.

23/07/2020 - 16:52:34 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores podem ofertar um lance final e fechado: R$ 63,00

23/07/2020 - 16:52:52 Sistema
Para o item 0069, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% 
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 23/07/2020 às 16:57:53.

23/07/2020 - 16:53:49 Sistema O item 0096 foi aberto pelo pregoeiro.
23/07/2020 - 16:53:49 Sistema O item 0096 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
23/07/2020 - 16:53:49 Sistema O item 0098 foi aberto pelo pregoeiro.
23/07/2020 - 16:53:49 Sistema O item 0098 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
23/07/2020 - 16:53:49 Sistema O item 0101 foi aberto pelo pregoeiro.
23/07/2020 - 16:53:49 Sistema O item 0101 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
23/07/2020 - 16:53:49 Sistema O item 0107 foi aberto pelo pregoeiro.
23/07/2020 - 16:53:49 Sistema O item 0107 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
23/07/2020 - 16:53:49 Sistema O item 0108 foi aberto pelo pregoeiro.
23/07/2020 - 16:53:49 Sistema O item 0108 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
23/07/2020 - 16:53:49 Sistema O item 0109 foi aberto pelo pregoeiro.
23/07/2020 - 16:53:49 Sistema O item 0109 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
23/07/2020 - 16:53:49 Sistema O item 0110 foi aberto pelo pregoeiro.
23/07/2020 - 16:53:49 Sistema O item 0110 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
23/07/2020 - 16:53:49 Sistema O item 0111 foi aberto pelo pregoeiro.
23/07/2020 - 16:53:49 Sistema O item 0111 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
23/07/2020 - 16:53:49 Sistema O item 0112 foi aberto pelo pregoeiro.
23/07/2020 - 16:53:49 Sistema O item 0112 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
23/07/2020 - 16:53:49 Sistema O item 0113 foi aberto pelo pregoeiro.
23/07/2020 - 16:53:49 Sistema O item 0113 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

23/07/2020 - 16:53:55 Sistema Para o item 0061, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% 
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 23/07/2020 às 16:58:56.

23/07/2020 - 16:53:55 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores podem ofertar um lance final e fechado: R$ 32,43

23/07/2020 - 16:54:35 Sistema
Para o item 0058, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% 
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 23/07/2020 às 16:59:35.

23/07/2020 - 16:54:35 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores podem ofertar um lance final e fechado: R$ 22,33

23/07/2020 - 16:55:02 Sistema
Para o item 0065, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% 
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 23/07/2020 às 17:00:02.

23/07/2020 - 16:55:02 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores podem ofertar um lance final e fechado: R$ 365,66, R$ 
365,71, R$ 370,00

23/07/2020 - 16:55:14 Sistema
Para o item 0056, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% 
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 23/07/2020 às 17:00:14.

23/07/2020 - 16:55:14 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores podem ofertar um lance final e fechado: R$ 32,55
23/07/2020 - 16:55:32 Sistema A fase de lances fechados do item 0057 foi encerrada.
23/07/2020 - 16:55:47 Sistema O item 0057 foi encerrado.

23/07/2020 - 16:56:02 Sistema
Para o item 0064, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% 
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 23/07/2020 às 17:01:02.

23/07/2020 - 16:56:05 Sistema Para o item 0059, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% 
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 23/07/2020 às 17:01:05.

23/07/2020 - 16:56:20 Sistema A fase de lances fechados do item 0062 foi encerrada.

23/07/2020 - 16:56:38 Sistema
Para o item 0060, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% 
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 23/07/2020 às 17:01:38.

23/07/2020 - 16:56:38 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores podem ofertar um lance final e fechado: R$ 6,40
23/07/2020 - 16:56:44 Sistema
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Para o item 0054, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% 
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 23/07/2020 às 17:01:44.

23/07/2020 - 16:56:44 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores podem ofertar um lance final e fechado: R$ 23,66
23/07/2020 - 16:56:47 Sistema A fase de lances fechados do item 0070 foi encerrada.
23/07/2020 - 16:56:59 Sistema O item 0062 foi encerrado.
23/07/2020 - 16:56:59 Sistema O item 0070 foi encerrado.
23/07/2020 - 16:57:35 Sistema A fase de lances fechados do item 0051 foi encerrada.

23/07/2020 - 16:57:53 Sistema
Para o item 0053, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% 
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 23/07/2020 às 17:02:53.

23/07/2020 - 16:57:53 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores podem ofertar um lance final e fechado: R$ 21,76
23/07/2020 - 16:57:53 Sistema A fase de lances fechados do item 0069 foi encerrada.

23/07/2020 - 16:57:56 Sistema
Para o item 0066, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% 
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 23/07/2020 às 17:02:56.

23/07/2020 - 16:57:59 Sistema O item 0051 foi encerrado.

23/07/2020 - 16:58:02 Sistema
Para o item 0052, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% 
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 23/07/2020 às 17:03:02.

23/07/2020 - 16:58:02 Sistema
Para o item 0071, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% 
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 23/07/2020 às 17:03:02.

23/07/2020 - 16:58:35 Sistema
Para o item 0055, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% 
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 23/07/2020 às 17:03:35.

23/07/2020 - 16:58:47 Sistema O item 0069 foi encerrado.

23/07/2020 - 16:58:50 Sistema
Para o item 0068, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% 
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 23/07/2020 às 17:03:50.

23/07/2020 - 16:58:56 Sistema A fase de lances fechados do item 0061 foi encerrada.
23/07/2020 - 16:59:05 Sistema O item 0061 foi encerrado.
23/07/2020 - 16:59:35 Sistema A fase de lances fechados do item 0058 foi encerrada.
23/07/2020 - 16:59:43 Sistema O item 0114 foi aberto pelo pregoeiro.
23/07/2020 - 16:59:43 Sistema O item 0114 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
23/07/2020 - 16:59:43 Sistema O item 0115 foi aberto pelo pregoeiro.
23/07/2020 - 16:59:43 Sistema O item 0115 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
23/07/2020 - 16:59:43 Sistema O item 0116 foi aberto pelo pregoeiro.
23/07/2020 - 16:59:43 Sistema O item 0116 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
23/07/2020 - 16:59:43 Sistema O item 0117 foi aberto pelo pregoeiro.
23/07/2020 - 16:59:43 Sistema O item 0117 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
23/07/2020 - 16:59:43 Sistema O item 0118 foi aberto pelo pregoeiro.
23/07/2020 - 16:59:43 Sistema O item 0118 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
23/07/2020 - 16:59:43 Sistema O item 0119 foi aberto pelo pregoeiro.
23/07/2020 - 16:59:43 Sistema O item 0119 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
23/07/2020 - 16:59:43 Sistema O item 0120 foi aberto pelo pregoeiro.
23/07/2020 - 16:59:43 Sistema O item 0120 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
23/07/2020 - 16:59:43 Sistema O item 0121 foi aberto pelo pregoeiro.
23/07/2020 - 16:59:43 Sistema O item 0121 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
23/07/2020 - 16:59:43 Sistema O item 0122 foi aberto pelo pregoeiro.
23/07/2020 - 16:59:43 Sistema O item 0122 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
23/07/2020 - 16:59:43 Sistema O item 0123 foi aberto pelo pregoeiro.
23/07/2020 - 16:59:43 Sistema O item 0123 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
23/07/2020 - 16:59:56 Sistema O item 0072 entrou em tempo aleatório.
23/07/2020 - 16:59:56 Sistema O item 0073 entrou em tempo aleatório.
23/07/2020 - 16:59:56 Sistema O item 0074 entrou em tempo aleatório.
23/07/2020 - 16:59:56 Sistema O item 0075 entrou em tempo aleatório.
23/07/2020 - 16:59:56 Sistema O item 0076 entrou em tempo aleatório.
23/07/2020 - 16:59:56 Sistema O item 0078 entrou em tempo aleatório.
23/07/2020 - 16:59:56 Sistema O item 0079 entrou em tempo aleatório.
23/07/2020 - 16:59:56 Sistema O item 0080 entrou em tempo aleatório.
23/07/2020 - 16:59:56 Sistema O item 0081 entrou em tempo aleatório.
23/07/2020 - 16:59:56 Sistema O item 0082 entrou em tempo aleatório.

23/07/2020 - 16:59:59 Sistema
Para o item 0067, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% 
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 23/07/2020 às 17:04:59.

23/07/2020 - 16:59:59 Sistema O item 0058 foi encerrado.
23/07/2020 - 17:00:02 Sistema A fase de lances fechados do item 0065 foi encerrada.
23/07/2020 - 17:00:02 Sistema O item 0065 foi encerrado.
23/07/2020 - 17:00:14 Sistema A fase de lances fechados do item 0056 foi encerrada.

23/07/2020 - 17:00:44 Sistema
Para o item 0081, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% 
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 23/07/2020 às 17:05:44.

23/07/2020 - 17:00:56 Sistema
Para o item 0082, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% 
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 23/07/2020 às 17:05:56.

23/07/2020 - 17:00:56 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores podem ofertar um lance final e fechado: R$ 3,10
23/07/2020 - 17:01:02 Sistema O item 0056 foi encerrado.
23/07/2020 - 17:01:02 Sistema A fase de lances fechados do item 0064 foi encerrada.
23/07/2020 - 17:01:02 Sistema O item 0064 foi encerrado.
23/07/2020 - 17:01:05 Sistema A fase de lances fechados do item 0059 foi encerrada.
23/07/2020 - 17:01:38 Sistema A fase de lances fechados do item 0060 foi encerrada.
23/07/2020 - 17:01:44 Sistema A fase de lances fechados do item 0054 foi encerrada.
23/07/2020 - 17:02:29 Sistema O item 0054 foi encerrado.
23/07/2020 - 17:02:29 Sistema O item 0060 foi encerrado.
23/07/2020 - 17:02:53 Sistema A fase de lances fechados do item 0053 foi encerrada.
23/07/2020 - 17:02:56 Sistema A fase de lances fechados do item 0066 foi encerrada.
23/07/2020 - 17:03:02 Sistema A fase de lances fechados do item 0052 foi encerrada.
23/07/2020 - 17:03:02 Sistema A fase de lances fechados do item 0071 foi encerrada.

23/07/2020 - 17:03:05 Sistema
Para o item 0080, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% 
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 23/07/2020 às 17:08:05.

23/07/2020 - 17:03:26 Sistema
Para o item 0075, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% 
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 23/07/2020 às 17:08:26.

23/07/2020 - 17:03:32 Sistema O item 0053 foi encerrado.
23/07/2020 - 17:03:35 Sistema A fase de lances fechados do item 0055 foi encerrada.
23/07/2020 - 17:03:50 Sistema A fase de lances fechados do item 0068 foi encerrada.

23/07/2020 - 17:04:05 Sistema
Para o item 0073, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% 
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 23/07/2020 às 17:09:05.

23/07/2020 - 17:04:05 Sistema
Para o item 0076, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% 
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 23/07/2020 às 17:09:05.

23/07/2020 - 17:04:23 Sistema O item 0068 foi encerrado.
23/07/2020 - 17:04:59 Sistema A fase de lances fechados do item 0067 foi encerrada.
23/07/2020 - 17:05:29 Sistema O item 0083 entrou em tempo aleatório.
23/07/2020 - 17:05:29 Sistema O item 0084 entrou em tempo aleatório.
23/07/2020 - 17:05:29 Sistema O item 0085 entrou em tempo aleatório.
23/07/2020 - 17:05:29 Sistema O item 0086 entrou em tempo aleatório.
23/07/2020 - 17:05:29 Sistema O item 0087 entrou em tempo aleatório.
23/07/2020 - 17:05:29 Sistema O item 0088 entrou em tempo aleatório.
23/07/2020 - 17:05:29 Sistema O item 0089 entrou em tempo aleatório.
23/07/2020 - 17:05:29 Sistema O item 0090 entrou em tempo aleatório.
23/07/2020 - 17:05:29 Sistema O item 0093 entrou em tempo aleatório.
23/07/2020 - 17:05:29 Sistema O item 0094 entrou em tempo aleatório.
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23/07/2020 - 17:05:41 Sistema O item 0124 foi aberto pelo pregoeiro.
23/07/2020 - 17:05:41 Sistema O item 0124 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
23/07/2020 - 17:05:41 Sistema O item 0125 foi aberto pelo pregoeiro.
23/07/2020 - 17:05:41 Sistema O item 0125 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
23/07/2020 - 17:05:41 Sistema O item 0126 foi aberto pelo pregoeiro.
23/07/2020 - 17:05:41 Sistema O item 0126 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
23/07/2020 - 17:05:41 Sistema O item 0127 foi aberto pelo pregoeiro.
23/07/2020 - 17:05:41 Sistema O item 0127 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
23/07/2020 - 17:05:41 Sistema O item 0128 foi aberto pelo pregoeiro.
23/07/2020 - 17:05:41 Sistema O item 0128 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
23/07/2020 - 17:05:41 Sistema O item 0129 foi aberto pelo pregoeiro.
23/07/2020 - 17:05:41 Sistema O item 0129 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
23/07/2020 - 17:05:41 Sistema O item 0131 foi aberto pelo pregoeiro.
23/07/2020 - 17:05:41 Sistema O item 0131 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
23/07/2020 - 17:05:41 Sistema O item 0132 foi aberto pelo pregoeiro.
23/07/2020 - 17:05:41 Sistema O item 0132 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
23/07/2020 - 17:05:41 Sistema O item 0133 foi aberto pelo pregoeiro.
23/07/2020 - 17:05:41 Sistema O item 0133 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
23/07/2020 - 17:05:41 Sistema O item 0138 foi aberto pelo pregoeiro.
23/07/2020 - 17:05:41 Sistema O item 0138 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
23/07/2020 - 17:05:44 Sistema A fase de lances fechados do item 0081 foi encerrada.
23/07/2020 - 17:05:56 Sistema A fase de lances fechados do item 0082 foi encerrada.

23/07/2020 - 17:06:26 Sistema
Para o item 0079, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% 
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 23/07/2020 às 17:11:26.

23/07/2020 - 17:06:26 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores podem ofertar um lance final e fechado: R$ 26,39

23/07/2020 - 17:06:38 Sistema
Para o item 0085, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% 
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 23/07/2020 às 17:11:38.

23/07/2020 - 17:06:59 Sistema
Para o item 0078, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% 
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 23/07/2020 às 17:11:59.

23/07/2020 - 17:06:59 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores podem ofertar um lance final e fechado: R$ 26,39

23/07/2020 - 17:07:26 Sistema
Para o item 0074, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% 
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 23/07/2020 às 17:12:26.

23/07/2020 - 17:07:26 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores podem ofertar um lance final e fechado: R$ 30,50

23/07/2020 - 17:07:26 Sistema
Para o item 0083, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% 
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 23/07/2020 às 17:12:26.

23/07/2020 - 17:07:53 Sistema
Para o item 0086, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% 
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 23/07/2020 às 17:12:53.

23/07/2020 - 17:08:05 Sistema A fase de lances fechados do item 0080 foi encerrada.
23/07/2020 - 17:08:26 Sistema A fase de lances fechados do item 0075 foi encerrada.
23/07/2020 - 17:08:50 Sistema O item 0096 entrou em tempo aleatório.
23/07/2020 - 17:08:50 Sistema O item 0098 entrou em tempo aleatório.
23/07/2020 - 17:08:50 Sistema O item 0101 entrou em tempo aleatório.
23/07/2020 - 17:08:50 Sistema O item 0107 entrou em tempo aleatório.
23/07/2020 - 17:08:50 Sistema O item 0108 entrou em tempo aleatório.
23/07/2020 - 17:08:50 Sistema O item 0109 entrou em tempo aleatório.
23/07/2020 - 17:08:50 Sistema O item 0110 entrou em tempo aleatório.
23/07/2020 - 17:08:50 Sistema O item 0111 entrou em tempo aleatório.
23/07/2020 - 17:08:50 Sistema O item 0112 entrou em tempo aleatório.
23/07/2020 - 17:08:50 Sistema O item 0113 entrou em tempo aleatório.
23/07/2020 - 17:08:52 Sistema O item 0141 foi aberto pelo pregoeiro.
23/07/2020 - 17:08:52 Sistema O item 0141 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
23/07/2020 - 17:08:52 Sistema O item 0142 foi aberto pelo pregoeiro.
23/07/2020 - 17:08:52 Sistema O item 0142 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
23/07/2020 - 17:08:52 Sistema O item 0143 foi aberto pelo pregoeiro.
23/07/2020 - 17:08:52 Sistema O item 0143 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
23/07/2020 - 17:08:52 Sistema O item 0146 foi aberto pelo pregoeiro.
23/07/2020 - 17:08:52 Sistema O item 0146 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
23/07/2020 - 17:08:52 Sistema O item 0147 foi aberto pelo pregoeiro.
23/07/2020 - 17:08:52 Sistema O item 0147 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
23/07/2020 - 17:08:52 Sistema O item 0148 foi aberto pelo pregoeiro.
23/07/2020 - 17:08:52 Sistema O item 0148 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
23/07/2020 - 17:08:52 Sistema O item 0150 foi aberto pelo pregoeiro.
23/07/2020 - 17:08:52 Sistema O item 0150 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
23/07/2020 - 17:08:52 Sistema O item 0151 foi aberto pelo pregoeiro.
23/07/2020 - 17:08:52 Sistema O item 0151 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
23/07/2020 - 17:08:52 Sistema O item 0152 foi aberto pelo pregoeiro.
23/07/2020 - 17:08:52 Sistema O item 0152 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
23/07/2020 - 17:08:52 Sistema O item 0153 foi aberto pelo pregoeiro.
23/07/2020 - 17:08:52 Sistema O item 0153 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
23/07/2020 - 17:09:05 Sistema O item 0052 foi encerrado.
23/07/2020 - 17:09:05 Sistema O item 0055 foi encerrado.
23/07/2020 - 17:09:05 Sistema A fase de lances fechados do item 0073 foi encerrada.
23/07/2020 - 17:09:05 Sistema A fase de lances fechados do item 0076 foi encerrada.
23/07/2020 - 17:09:08 Sistema O item 0059 foi encerrado.
23/07/2020 - 17:09:08 Sistema O item 0066 foi encerrado.
23/07/2020 - 17:09:11 Sistema O item 0067 foi encerrado.
23/07/2020 - 17:09:14 Sistema O item 0071 foi encerrado.

23/07/2020 - 17:09:44 Sistema Para o item 0072, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% 
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 23/07/2020 às 17:14:44.

23/07/2020 - 17:09:44 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores podem ofertar um lance final e fechado: R$ 9,82
23/07/2020 - 17:09:44 Sistema O item 0082 foi encerrado.
23/07/2020 - 17:09:47 Sistema O item 0076 foi encerrado.

23/07/2020 - 17:09:50 Sistema Para o item 0098, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% 
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 23/07/2020 às 17:14:50.

23/07/2020 - 17:09:50 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores podem ofertar um lance final e fechado: R$ 31,50
23/07/2020 - 17:09:50 Sistema O item 0075 foi encerrado.

23/07/2020 - 17:10:47 Sistema Para o item 0094, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% 
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 23/07/2020 às 17:15:47.

23/07/2020 - 17:11:02 Sistema
Para o item 0093, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% 
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 23/07/2020 às 17:16:02.

23/07/2020 - 17:11:05 Sistema Para o item 0109, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% 
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 23/07/2020 às 17:16:05.

23/07/2020 - 17:11:26 Sistema A fase de lances fechados do item 0079 foi encerrada.

23/07/2020 - 17:11:29 Sistema
Para o item 0111, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% 
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 23/07/2020 às 17:16:29.

23/07/2020 - 17:11:29 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores podem ofertar um lance final e fechado: R$ 28,05
23/07/2020 - 17:11:38 Sistema O item 0079 foi encerrado.
23/07/2020 - 17:11:38 Sistema A fase de lances fechados do item 0085 foi encerrada.
23/07/2020 - 17:11:47 Sistema O item 0085 foi encerrado.

23/07/2020 - 17:11:56 Sistema Para o item 0088, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% 
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 23/07/2020 às 17:16:56.

23/07/2020 - 17:11:59 Sistema A fase de lances fechados do item 0078 foi encerrada.
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23/07/2020 - 17:12:02 Sistema Para o item 0087, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% 

superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 23/07/2020 às 17:17:02.

23/07/2020 - 17:12:08 Sistema
Para o item 0110, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% 
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 23/07/2020 às 17:17:08.

23/07/2020 - 17:12:08 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores podem ofertar um lance final e fechado: R$ 28,05

23/07/2020 - 17:12:11 Sistema
Para o item 0101, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% 
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 23/07/2020 às 17:17:11.

23/07/2020 - 17:12:14 Sistema
Para o item 0096, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% 
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 23/07/2020 às 17:17:14.

23/07/2020 - 17:12:26 Sistema A fase de lances fechados do item 0074 foi encerrada.
23/07/2020 - 17:12:26 Sistema A fase de lances fechados do item 0083 foi encerrada.
23/07/2020 - 17:12:38 Sistema O item 0154 foi aberto pelo pregoeiro.
23/07/2020 - 17:12:38 Sistema O item 0154 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
23/07/2020 - 17:12:38 Sistema O item 0155 foi aberto pelo pregoeiro.
23/07/2020 - 17:12:38 Sistema O item 0155 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
23/07/2020 - 17:12:38 Sistema O item 0156 foi aberto pelo pregoeiro.
23/07/2020 - 17:12:38 Sistema O item 0156 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
23/07/2020 - 17:12:38 Sistema O item 0157 foi aberto pelo pregoeiro.
23/07/2020 - 17:12:38 Sistema O item 0157 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
23/07/2020 - 17:12:38 Sistema O item 0158 foi aberto pelo pregoeiro.
23/07/2020 - 17:12:38 Sistema O item 0158 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
23/07/2020 - 17:12:38 Sistema O item 0159 foi aberto pelo pregoeiro.
23/07/2020 - 17:12:38 Sistema O item 0159 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
23/07/2020 - 17:12:38 Sistema O item 0161 foi aberto pelo pregoeiro.
23/07/2020 - 17:12:38 Sistema O item 0161 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
23/07/2020 - 17:12:47 Sistema O item 0074 foi encerrado.
23/07/2020 - 17:12:50 Sistema O item 0078 foi encerrado.
23/07/2020 - 17:12:53 Sistema O item 0083 foi encerrado.
23/07/2020 - 17:12:53 Sistema A fase de lances fechados do item 0086 foi encerrada.
23/07/2020 - 17:12:59 Sistema O item 0086 foi encerrado.

23/07/2020 - 17:13:44 Sistema
Para o item 0090, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% 
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 23/07/2020 às 17:18:44.

23/07/2020 - 17:14:02 Sistema
Para o item 0112, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% 
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 23/07/2020 às 17:19:02.

23/07/2020 - 17:14:02 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores podem ofertar um lance final e fechado: R$ 14,60

23/07/2020 - 17:14:08 Sistema
Para o item 0089, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% 
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 23/07/2020 às 17:19:08.

23/07/2020 - 17:14:08 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores podem ofertar um lance final e fechado: R$ 5,60

23/07/2020 - 17:14:26 Sistema
Para o item 0084, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% 
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 23/07/2020 às 17:19:26.

23/07/2020 - 17:14:44 Sistema O item 0114 entrou em tempo aleatório.
23/07/2020 - 17:14:44 Sistema O item 0115 entrou em tempo aleatório.
23/07/2020 - 17:14:44 Sistema O item 0116 entrou em tempo aleatório.
23/07/2020 - 17:14:44 Sistema O item 0117 entrou em tempo aleatório.
23/07/2020 - 17:14:44 Sistema O item 0118 entrou em tempo aleatório.
23/07/2020 - 17:14:44 Sistema O item 0119 entrou em tempo aleatório.
23/07/2020 - 17:14:44 Sistema O item 0120 entrou em tempo aleatório.
23/07/2020 - 17:14:44 Sistema O item 0121 entrou em tempo aleatório.
23/07/2020 - 17:14:44 Sistema O item 0122 entrou em tempo aleatório.
23/07/2020 - 17:14:44 Sistema O item 0123 entrou em tempo aleatório.
23/07/2020 - 17:14:44 Sistema A fase de lances fechados do item 0072 foi encerrada.
23/07/2020 - 17:14:50 Sistema A fase de lances fechados do item 0098 foi encerrada.
23/07/2020 - 17:15:17 Sistema O item 0072 foi encerrado.

23/07/2020 - 17:15:23 Sistema
Para o item 0113, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% 
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 23/07/2020 às 17:20:23.

23/07/2020 - 17:15:23 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores podem ofertar um lance final e fechado: R$ 23,00
23/07/2020 - 17:15:29 Sistema O item 0098 foi encerrado.
23/07/2020 - 17:15:47 Sistema A fase de lances fechados do item 0094 foi encerrada.
23/07/2020 - 17:16:02 Sistema A fase de lances fechados do item 0093 foi encerrada.
23/07/2020 - 17:16:05 Sistema A fase de lances fechados do item 0109 foi encerrada.
23/07/2020 - 17:16:05 Sistema O item 0109 foi encerrado.
23/07/2020 - 17:16:29 Sistema A fase de lances fechados do item 0111 foi encerrada.

23/07/2020 - 17:16:32 Sistema
Para o item 0107, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% 
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 23/07/2020 às 17:21:32.

23/07/2020 - 17:16:32 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores podem ofertar um lance final e fechado: R$ 328,19

23/07/2020 - 17:16:44 Sistema Para o item 0108, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% 
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 23/07/2020 às 17:21:44.

23/07/2020 - 17:16:56 Sistema A fase de lances fechados do item 0088 foi encerrada.
23/07/2020 - 17:17:02 Sistema A fase de lances fechados do item 0087 foi encerrada.
23/07/2020 - 17:17:08 Sistema A fase de lances fechados do item 0110 foi encerrada.
23/07/2020 - 17:17:11 Sistema A fase de lances fechados do item 0101 foi encerrada.
23/07/2020 - 17:17:14 Sistema A fase de lances fechados do item 0096 foi encerrada.

23/07/2020 - 17:17:50 Sistema
Para o item 0119, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% 
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 23/07/2020 às 17:22:50.

23/07/2020 - 17:18:14 Sistema
Para o item 0123, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% 
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 23/07/2020 às 17:23:14.

23/07/2020 - 17:18:14 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores podem ofertar um lance final e fechado: R$ 22,45
23/07/2020 - 17:18:20 Sistema O item 0087 foi encerrado.
23/07/2020 - 17:18:20 Sistema O item 0088 foi encerrado.

23/07/2020 - 17:18:23 Sistema
Para o item 0120, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% 
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 23/07/2020 às 17:23:23.

23/07/2020 - 17:18:23 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores podem ofertar um lance final e fechado: R$ 15,70

23/07/2020 - 17:18:29 Sistema
Para o item 0117, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% 
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 23/07/2020 às 17:23:29.

23/07/2020 - 17:18:35 Sistema O item 0110 foi encerrado.
23/07/2020 - 17:18:44 Sistema A fase de lances fechados do item 0090 foi encerrada.

23/07/2020 - 17:18:59 Sistema
Para o item 0121, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% 
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 23/07/2020 às 17:23:59.

23/07/2020 - 17:18:59 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores podem ofertar um lance final e fechado: R$ 2,10
23/07/2020 - 17:19:02 Sistema A fase de lances fechados do item 0112 foi encerrada.
23/07/2020 - 17:19:08 Sistema A fase de lances fechados do item 0089 foi encerrada.
23/07/2020 - 17:19:11 Sistema O item 0090 foi encerrado.
23/07/2020 - 17:19:26 Sistema A fase de lances fechados do item 0084 foi encerrada.
23/07/2020 - 17:19:32 Sistema O item 0089 foi encerrado.
23/07/2020 - 17:19:38 Sistema O item 0084 foi encerrado.
23/07/2020 - 17:19:47 Sistema O item 0112 foi encerrado.
23/07/2020 - 17:20:23 Sistema A fase de lances fechados do item 0113 foi encerrada.

23/07/2020 - 17:20:26 Sistema
Para o item 0114, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% 
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 23/07/2020 às 17:25:26.

23/07/2020 - 17:20:26 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores podem ofertar um lance final e fechado: R$ 23,00
23/07/2020 - 17:20:35 Sistema O item 0113 foi encerrado.
23/07/2020 - 17:20:41 Sistema O item 0124 entrou em tempo aleatório.
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23/07/2020 - 17:20:41 Sistema O item 0125 entrou em tempo aleatório.
23/07/2020 - 17:20:41 Sistema O item 0126 entrou em tempo aleatório.
23/07/2020 - 17:20:41 Sistema O item 0127 entrou em tempo aleatório.
23/07/2020 - 17:20:41 Sistema O item 0128 entrou em tempo aleatório.
23/07/2020 - 17:20:41 Sistema O item 0129 entrou em tempo aleatório.
23/07/2020 - 17:20:41 Sistema O item 0131 entrou em tempo aleatório.
23/07/2020 - 17:20:41 Sistema O item 0132 entrou em tempo aleatório.
23/07/2020 - 17:20:41 Sistema O item 0133 entrou em tempo aleatório.
23/07/2020 - 17:20:41 Sistema O item 0138 entrou em tempo aleatório.

23/07/2020 - 17:21:32 Sistema
Para o item 0131, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% 
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 23/07/2020 às 17:26:32.

23/07/2020 - 17:21:32 Sistema A fase de lances fechados do item 0107 foi encerrada.
23/07/2020 - 17:21:32 Sistema O item 0107 foi encerrado.
23/07/2020 - 17:21:44 Sistema A fase de lances fechados do item 0108 foi encerrada.
23/07/2020 - 17:21:44 Sistema O item 0108 foi encerrado.

23/07/2020 - 17:22:29 Sistema
Para o item 0115, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% 
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 23/07/2020 às 17:27:29.

23/07/2020 - 17:22:41 Sistema
Para o item 0124, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% 
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 23/07/2020 às 17:27:41.

23/07/2020 - 17:22:50 Sistema A fase de lances fechados do item 0119 foi encerrada.

23/07/2020 - 17:22:56 Sistema
Para o item 0127, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% 
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 23/07/2020 às 17:27:56.

23/07/2020 - 17:22:56 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores podem ofertar um lance final e fechado: R$ 13,25

23/07/2020 - 17:23:05 Sistema
Para o item 0128, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% 
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 23/07/2020 às 17:28:05.

23/07/2020 - 17:23:08 Sistema
Para o item 0118, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% 
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 23/07/2020 às 17:28:08.

23/07/2020 - 17:23:14 Sistema A fase de lances fechados do item 0123 foi encerrada.
23/07/2020 - 17:23:23 Sistema A fase de lances fechados do item 0120 foi encerrada.
23/07/2020 - 17:23:29 Sistema A fase de lances fechados do item 0117 foi encerrada.

23/07/2020 - 17:23:38 Sistema
Para o item 0116, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% 
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 23/07/2020 às 17:28:38.

23/07/2020 - 17:23:47 Sistema
Para o item 0133, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% 
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 23/07/2020 às 17:28:47.

23/07/2020 - 17:23:53 Sistema O item 0141 entrou em tempo aleatório.
23/07/2020 - 17:23:53 Sistema O item 0142 entrou em tempo aleatório.
23/07/2020 - 17:23:53 Sistema O item 0143 entrou em tempo aleatório.
23/07/2020 - 17:23:53 Sistema O item 0146 entrou em tempo aleatório.
23/07/2020 - 17:23:53 Sistema O item 0147 entrou em tempo aleatório.
23/07/2020 - 17:23:53 Sistema O item 0148 entrou em tempo aleatório.
23/07/2020 - 17:23:53 Sistema O item 0150 entrou em tempo aleatório.
23/07/2020 - 17:23:53 Sistema O item 0151 entrou em tempo aleatório.
23/07/2020 - 17:23:53 Sistema O item 0152 entrou em tempo aleatório.
23/07/2020 - 17:23:53 Sistema O item 0153 entrou em tempo aleatório.
23/07/2020 - 17:23:59 Sistema A fase de lances fechados do item 0121 foi encerrada.

23/07/2020 - 17:24:11 Sistema
Para o item 0126, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% 
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 23/07/2020 às 17:29:11.

23/07/2020 - 17:24:11 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores podem ofertar um lance final e fechado: R$ 125,13

23/07/2020 - 17:24:14 Sistema
Para o item 0122, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% 
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 23/07/2020 às 17:29:14.

23/07/2020 - 17:24:53 Sistema
Para o item 0151, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% 
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 23/07/2020 às 17:29:53.

23/07/2020 - 17:25:05 Sistema O item 0120 foi encerrado.
23/07/2020 - 17:25:05 Sistema O item 0121 foi encerrado.
23/07/2020 - 17:25:08 Sistema O item 0123 foi encerrado.
23/07/2020 - 17:25:26 Sistema A fase de lances fechados do item 0114 foi encerrada.

23/07/2020 - 17:25:44 Sistema
Para o item 0141, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% 
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 23/07/2020 às 17:30:44.

23/07/2020 - 17:25:47 Sistema
Para o item 0132, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% 
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 23/07/2020 às 17:30:47.

23/07/2020 - 17:26:11 Sistema
Para o item 0125, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% 
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 23/07/2020 às 17:31:11.

23/07/2020 - 17:26:11 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores podem ofertar um lance final e fechado: R$ 66,00
23/07/2020 - 17:26:32 Sistema A fase de lances fechados do item 0131 foi encerrada.
23/07/2020 - 17:26:32 Sistema O item 0131 foi encerrado.

23/07/2020 - 17:27:26 Sistema
Para o item 0148, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% 
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 23/07/2020 às 17:32:26.

23/07/2020 - 17:27:29 Sistema A fase de lances fechados do item 0115 foi encerrada.
23/07/2020 - 17:27:38 Sistema O item 0154 entrou em tempo aleatório.
23/07/2020 - 17:27:38 Sistema O item 0155 entrou em tempo aleatório.
23/07/2020 - 17:27:38 Sistema O item 0156 entrou em tempo aleatório.
23/07/2020 - 17:27:38 Sistema O item 0157 entrou em tempo aleatório.
23/07/2020 - 17:27:38 Sistema O item 0158 entrou em tempo aleatório.
23/07/2020 - 17:27:38 Sistema O item 0159 entrou em tempo aleatório.
23/07/2020 - 17:27:38 Sistema O item 0161 entrou em tempo aleatório.

23/07/2020 - 17:27:41 Sistema
Para o item 0129, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% 
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 23/07/2020 às 17:32:41.

23/07/2020 - 17:27:41 Sistema A fase de lances fechados do item 0124 foi encerrada.
23/07/2020 - 17:27:56 Sistema A fase de lances fechados do item 0127 foi encerrada.
23/07/2020 - 17:27:59 Sistema O item 0127 foi encerrado.
23/07/2020 - 17:28:05 Sistema A fase de lances fechados do item 0128 foi encerrada.
23/07/2020 - 17:28:08 Sistema A fase de lances fechados do item 0118 foi encerrada.

23/07/2020 - 17:28:32 Sistema
Para o item 0143, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% 
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 23/07/2020 às 17:33:32.

23/07/2020 - 17:28:38 Sistema A fase de lances fechados do item 0116 foi encerrada.

23/07/2020 - 17:28:44 Sistema
Para o item 0142, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% 
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 23/07/2020 às 17:33:44.

23/07/2020 - 17:28:47 Sistema A fase de lances fechados do item 0133 foi encerrada.

23/07/2020 - 17:29:11 Sistema
Para o item 0138, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% 
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 23/07/2020 às 17:34:11.

23/07/2020 - 17:29:11 Sistema A fase de lances fechados do item 0126 foi encerrada.
23/07/2020 - 17:29:14 Sistema A fase de lances fechados do item 0122 foi encerrada.
23/07/2020 - 17:29:47 Sistema O item 0122 foi encerrado.
23/07/2020 - 17:29:50 Sistema O item 0126 foi encerrado.
23/07/2020 - 17:29:53 Sistema A fase de lances fechados do item 0151 foi encerrada.

23/07/2020 - 17:30:05 Sistema
Para o item 0159, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% 
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 23/07/2020 às 17:35:05.

23/07/2020 - 17:30:44 Sistema A fase de lances fechados do item 0141 foi encerrada.
23/07/2020 - 17:30:47 Sistema A fase de lances fechados do item 0132 foi encerrada.

23/07/2020 - 17:30:53 Sistema
Para o item 0152, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% 
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 23/07/2020 às 17:35:53.

23/07/2020 - 17:30:53 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores podem ofertar um lance final e fechado: R$ 116,98
23/07/2020 - 17:31:11 Sistema
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Para o item 0147, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% 
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 23/07/2020 às 17:36:11.

23/07/2020 - 17:31:11 Sistema A fase de lances fechados do item 0125 foi encerrada.

23/07/2020 - 17:31:17 Sistema
Para o item 0146, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% 
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 23/07/2020 às 17:36:17.

23/07/2020 - 17:31:20 Sistema
Para o item 0153, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% 
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 23/07/2020 às 17:36:20.

23/07/2020 - 17:31:20 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores podem ofertar um lance final e fechado: R$ 49,69
23/07/2020 - 17:31:41 Sistema O item 0141 foi encerrado.
23/07/2020 - 17:31:53 Sistema O item 0125 foi encerrado.
23/07/2020 - 17:32:26 Sistema A fase de lances fechados do item 0148 foi encerrada.
23/07/2020 - 17:32:41 Sistema A fase de lances fechados do item 0129 foi encerrada.

23/07/2020 - 17:32:53 Sistema
Para o item 0161, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% 
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 23/07/2020 às 17:37:53.

23/07/2020 - 17:33:26 Sistema O item 0129 foi encerrado.
23/07/2020 - 17:33:32 Sistema A fase de lances fechados do item 0143 foi encerrada.
23/07/2020 - 17:33:32 Sistema O item 0143 foi encerrado.

23/07/2020 - 17:33:41 Sistema
Para o item 0150, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% 
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 23/07/2020 às 17:38:41.

23/07/2020 - 17:33:44 Sistema A fase de lances fechados do item 0142 foi encerrada.
23/07/2020 - 17:33:44 Sistema O item 0142 foi encerrado.

23/07/2020 - 17:33:53 Sistema
Para o item 0154, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% 
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 23/07/2020 às 17:38:53.

23/07/2020 - 17:33:53 Sistema
Os autores das ofertas dos seguintes valores podem ofertar um lance final e fechado: R$ 100,30, R$ 
194,06

23/07/2020 - 17:34:11 Sistema A fase de lances fechados do item 0138 foi encerrada.

23/07/2020 - 17:34:20 Sistema
Para o item 0158, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% 
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 23/07/2020 às 17:39:20.

23/07/2020 - 17:34:23 Sistema
Para o item 0156, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% 
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 23/07/2020 às 17:39:23.

23/07/2020 - 17:35:05 Sistema A fase de lances fechados do item 0159 foi encerrada.
23/07/2020 - 17:35:53 Sistema A fase de lances fechados do item 0152 foi encerrada.
23/07/2020 - 17:35:53 Sistema O item 0152 foi encerrado.
23/07/2020 - 17:36:11 Sistema A fase de lances fechados do item 0147 foi encerrada.
23/07/2020 - 17:36:17 Sistema A fase de lances fechados do item 0146 foi encerrada.

23/07/2020 - 17:36:20 Sistema
Para o item 0157, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% 
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 23/07/2020 às 17:41:20.

23/07/2020 - 17:36:20 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores podem ofertar um lance final e fechado: R$ 77,63
23/07/2020 - 17:36:20 Sistema A fase de lances fechados do item 0153 foi encerrada.
23/07/2020 - 17:36:20 Sistema O item 0153 foi encerrado.

23/07/2020 - 17:36:23 Sistema
Para o item 0155, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% 
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 23/07/2020 às 17:41:23.

23/07/2020 - 17:36:23 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores podem ofertar um lance final e fechado: R$ 49,68
23/07/2020 - 17:36:50 Sistema O item 0146 foi encerrado.
23/07/2020 - 17:36:59 Sistema O item 0159 foi encerrado.
23/07/2020 - 17:37:53 Sistema A fase de lances fechados do item 0161 foi encerrada.
23/07/2020 - 17:38:41 Sistema A fase de lances fechados do item 0150 foi encerrada.
23/07/2020 - 17:38:53 Sistema A fase de lances fechados do item 0154 foi encerrada.
23/07/2020 - 17:38:53 Sistema O item 0154 foi encerrado.
23/07/2020 - 17:39:20 Sistema A fase de lances fechados do item 0158 foi encerrada.
23/07/2020 - 17:39:23 Sistema A fase de lances fechados do item 0156 foi encerrada.
23/07/2020 - 17:39:23 Sistema O item 0156 foi encerrado.
23/07/2020 - 17:39:38 Sistema O item 0150 foi encerrado.
23/07/2020 - 17:41:20 Sistema A fase de lances fechados do item 0157 foi encerrada.
23/07/2020 - 17:41:20 Sistema O item 0157 foi encerrado.
23/07/2020 - 17:41:23 Sistema A fase de lances fechados do item 0155 foi encerrada.
23/07/2020 - 17:41:23 Sistema O item 0155 foi encerrado.
23/07/2020 - 17:45:17 Sistema O item 0073 foi encerrado.
23/07/2020 - 17:45:20 Sistema O item 0080 foi encerrado.
23/07/2020 - 17:45:23 Sistema O item 0081 foi encerrado.
23/07/2020 - 17:45:38 Sistema O item 0118 foi encerrado.
23/07/2020 - 17:45:44 Sistema O item 0119 foi encerrado.
23/07/2020 - 17:46:14 Sistema O item 0096 foi encerrado.
23/07/2020 - 17:46:20 Sistema O item 0128 foi encerrado.
23/07/2020 - 17:46:35 Sistema O item 0132 foi encerrado.
23/07/2020 - 17:46:56 Sistema O item 0158 foi encerrado.
23/07/2020 - 17:47:56 Sistema O item 0161 foi encerrado.
23/07/2020 - 17:48:08 Sistema O item 0138 foi encerrado.
23/07/2020 - 17:48:17 Sistema O item 0093 foi encerrado.
23/07/2020 - 17:48:20 Sistema O item 0094 foi encerrado.
23/07/2020 - 17:48:20 Sistema O item 0101 foi encerrado.
23/07/2020 - 17:48:23 Sistema O item 0111 foi encerrado.
23/07/2020 - 17:48:32 Sistema O item 0114 foi encerrado.
23/07/2020 - 17:48:32 Sistema O item 0115 foi encerrado.
23/07/2020 - 17:48:35 Sistema O item 0116 foi encerrado.
23/07/2020 - 17:48:38 Sistema O item 0117 foi encerrado.
23/07/2020 - 17:48:41 Sistema O item 0124 foi encerrado.
23/07/2020 - 17:48:41 Sistema O item 0133 foi encerrado.
23/07/2020 - 17:48:44 Sistema O item 0147 foi encerrado.
23/07/2020 - 17:48:56 Sistema O item 0148 foi encerrado.
23/07/2020 - 17:48:56 Sistema O item 0151 foi encerrado.

23/07/2020 - 17:50:25 Sistema
O item 0001 teve como arrematante J C P PRADO COMERCIO EIRELI ME - Ltda/Eireli com valor 
unitário de R$ 44,93 e marca 12/12.

23/07/2020 - 17:50:25 Sistema
O item 0002 teve como arrematante Gpa Gerenciamento e Projetos Ltda - ME com valor unitário de 
R$ 22,34 e marca ARCELOR MITTAL.

23/07/2020 - 17:50:25 Sistema
O item 0003 teve como arrematante RKA COMERCIO SERVICOS LTDA - ME com valor unitário de R$ 
37,00 e marca UNIDADE.

23/07/2020 - 17:50:25 Sistema
O item 0004 teve como arrematante J C P PRADO COMERCIO EIRELI ME - Ltda/Eireli com valor 
unitário de R$ 12,73 e marca 2 X 12".

23/07/2020 - 17:50:25 Sistema O item 0005 teve como arrematante RKA COMERCIO SERVICOS LTDA - ME com valor unitário de R$ 
12,99 e marca QUILO.

23/07/2020 - 17:50:25 Sistema
O item 0006 teve como arrematante J C P PRADO COMERCIO EIRELI ME - Ltda/Eireli com valor 
unitário de R$ 11,50 e marca 3 X 9.

23/07/2020 - 17:50:25 Sistema O item 0007 teve como arrematante J C P PRADO COMERCIO EIRELI ME - Ltda/Eireli com valor 
unitário de R$ 17,40 e marca 1 X 16.

23/07/2020 - 17:50:25 Sistema
O item 0008 teve como arrematante RKA COMERCIO SERVICOS LTDA - ME com valor unitário de R$ 
5,66 e marca QUILO.

23/07/2020 - 17:50:25 Sistema O item 0010 teve como arrematante D. C. DA SILVA COMERCIO - ME - ME com valor unitário de R$ 
15,00 e marca CADEADO.

23/07/2020 - 17:50:25 Sistema
O item 0011 teve como arrematante D. C. DA SILVA COMERCIO - ME - ME com valor unitário de R$ 
21,99 e marca CADEADO.

23/07/2020 - 17:50:25 Sistema O item 0012 teve como arrematante D. C. DA SILVA COMERCIO - ME - ME com valor unitário de R$ 
9,99 e marca CADEADO.
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23/07/2020 - 17:50:25 Sistema O item 0013 teve como arrematante J C P PRADO COMERCIO EIRELI ME - Ltda/Eireli com valor 

unitário de R$ 13,76 e marca RECOZIDO.

23/07/2020 - 17:50:25 Sistema
O item 0014 teve como arrematante J C P PRADO COMERCIO EIRELI ME - Ltda/Eireli com valor 
unitário de R$ 20,25 e marca 2,10mm x 14.

23/07/2020 - 17:50:25 Sistema
O item 0015 teve como arrematante RKA COMERCIO SERVICOS LTDA - ME com valor unitário de R$ 
24,24 e marca UNIDADE.

23/07/2020 - 17:50:25 Sistema
O item 0016 teve como arrematante J C P PRADO COMERCIO EIRELI ME - Ltda/Eireli com valor 
unitário de R$ 334,33 e marca 120A.

23/07/2020 - 17:50:25 Sistema
O item 0017 teve como arrematante J C P PRADO COMERCIO EIRELI ME - Ltda/Eireli com valor 
unitário de R$ 8,06 e marca 1P 10A.

23/07/2020 - 17:50:25 Sistema
O item 0018 teve como arrematante RKA COMERCIO SERVICOS LTDA - ME com valor unitário de R$ 
32,49 e marca UNIDADE.

23/07/2020 - 17:50:25 Sistema
O item 0019 teve como arrematante RKA COMERCIO SERVICOS LTDA - ME com valor unitário de R$ 
28,71 e marca UNIDADE.

23/07/2020 - 17:50:25 Sistema
O item 0020 teve como arrematante J C P PRADO COMERCIO EIRELI ME - Ltda/Eireli com valor 
unitário de R$ 24,81 e marca 2P 32A.

23/07/2020 - 17:50:25 Sistema
O item 0021 teve como arrematante J C P PRADO COMERCIO EIRELI ME - Ltda/Eireli com valor 
unitário de R$ 10,15 e marca 4,5 X 200mm.

23/07/2020 - 17:50:25 Sistema
O item 0022 teve como arrematante RKA COMERCIO SERVICOS LTDA - ME com valor unitário de R$ 
12,36 e marca UNIDADE.

23/07/2020 - 17:50:25 Sistema
O item 0023 teve como arrematante RKA COMERCIO SERVICOS LTDA - ME com valor unitário de R$ 
11,99 e marca UNIDADE.

23/07/2020 - 17:50:25 Sistema
O item 0024 teve como arrematante J C P PRADO COMERCIO EIRELI ME - Ltda/Eireli com valor 
unitário de R$ 2,45 e marca E-27 C/RABICHO.

23/07/2020 - 17:50:25 Sistema
O item 0025 teve como arrematante J C P PRADO COMERCIO EIRELI ME - Ltda/Eireli com valor 
unitário de R$ 2,90 e marca E-27.

23/07/2020 - 17:50:25 Sistema
O item 0026 teve como arrematante RKA COMERCIO SERVICOS LTDA - ME com valor unitário de R$ 
13,40 e marca UNIDADE.

23/07/2020 - 17:50:25 Sistema
O item 0027 teve como arrematante J C P PRADO COMERCIO EIRELI ME - Ltda/Eireli com valor 
unitário de R$ 6,60 e marca 1/2.

23/07/2020 - 17:50:25 Sistema
O item 0028 teve como arrematante Gpa Gerenciamento e Projetos Ltda - ME com valor unitário de 
R$ 2,15 e marca INDUSFLEX.

23/07/2020 - 17:50:25 Sistema
O item 0029 teve como arrematante Gpa Gerenciamento e Projetos Ltda - ME com valor unitário de 
R$ 5,90 e marca INDUSFLEX.

23/07/2020 - 17:50:25 Sistema
O item 0030 teve como arrematante Gpa Gerenciamento e Projetos Ltda - ME com valor unitário de 
R$ 1,21 e marca INDUSFLEX.

23/07/2020 - 17:50:25 Sistema
O item 0031 teve como arrematante Gpa Gerenciamento e Projetos Ltda - ME com valor unitário de 
R$ 0,69 e marca INDUSFLEX.

23/07/2020 - 17:50:25 Sistema
O item 0032 teve como arrematante J C P PRADO COMERCIO EIRELI ME - Ltda/Eireli com valor 
unitário de R$ 0,55 e marca PVC4X2.

23/07/2020 - 17:50:25 Sistema
O item 0033 teve como arrematante J C P PRADO COMERCIO EIRELI ME - Ltda/Eireli com valor 
unitário de R$ 166,94 e marca PADRÃO CELPA.

23/07/2020 - 17:50:25 Sistema
O item 0034 teve como arrematante RKA COMERCIO SERVICOS LTDA - ME com valor unitário de R$ 
61,05 e marca UNIDADE.

23/07/2020 - 17:50:25 Sistema
O item 0035 teve como arrematante D. C. DA SILVA COMERCIO - ME - ME com valor unitário de R$ 
16,99 e marca EXTENSAO.

23/07/2020 - 17:50:25 Sistema
O item 0036 teve como arrematante J C P PRADO COMERCIO EIRELI ME - Ltda/Eireli com valor 
unitário de R$ 1,50 e marca 180° 1/2".

23/07/2020 - 17:50:25 Sistema
O item 0037 teve como arrematante J C P PRADO COMERCIO EIRELI ME - Ltda/Eireli com valor 
unitário de R$ 2,10 e marca 180° 1".

23/07/2020 - 17:50:25 Sistema
O item 0038 teve como arrematante J C P PRADO COMERCIO EIRELI ME - Ltda/Eireli com valor 
unitário de R$ 1,26 e marca 90° 1/2".

23/07/2020 - 17:50:25 Sistema
O item 0039 teve como arrematante J C P PRADO COMERCIO EIRELI ME - Ltda/Eireli com valor 
unitário de R$ 2,27 e marca 90° 1".

23/07/2020 - 17:50:25 Sistema
O item 0040 teve como arrematante D. C. DA SILVA COMERCIO - ME - ME com valor unitário de R$ 
5,00 e marca INTERRUPTOR.

23/07/2020 - 17:50:25 Sistema
O item 0041 teve como arrematante J C P PRADO COMERCIO EIRELI ME - Ltda/Eireli com valor 
unitário de R$ 3,00 e marca 14/16.

23/07/2020 - 17:50:25 Sistema
O item 0042 teve como arrematante J C P PRADO COMERCIO EIRELI ME - Ltda/Eireli com valor 
unitário de R$ 3,74 e marca 4 X 2 1TCL.

23/07/2020 - 17:50:25 Sistema
O item 0043 teve como arrematante J C P PRADO COMERCIO EIRELI ME - Ltda/Eireli com valor 
unitário de R$ 5,86 e marca 4 X 2 2TCL.

23/07/2020 - 17:50:25 Sistema
O item 0044 teve como arrematante D. C. DA SILVA COMERCIO - ME - ME com valor unitário de R$ 
24,99 e marca LAMPADA 34W.

23/07/2020 - 17:50:25 Sistema
O item 0045 teve como arrematante D. C. DA SILVA COMERCIO - ME - ME com valor unitário de R$ 
22,99 e marca LAMPADA 34W.

23/07/2020 - 17:50:25 Sistema
O item 0046 teve como arrematante D. C. DA SILVA COMERCIO - ME - ME com valor unitário de R$ 
10,99 e marca LAMPADA.

23/07/2020 - 17:50:25 Sistema O item 0047 teve como arrematante D. C. DA SILVA COMERCIO - ME - ME com valor unitário de R$ 
10,99 e marca LAMPADA.

23/07/2020 - 17:50:25 Sistema
O item 0048 teve como arrematante D. C. DA SILVA COMERCIO - ME - ME com valor unitário de R$ 
16,99 e marca LAMPADA.

23/07/2020 - 17:50:25 Sistema
O item 0049 teve como arrematante D. C. DA SILVA COMERCIO - ME - ME com valor unitário de R$ 
18,99 e marca LAMPADA.

23/07/2020 - 17:50:25 Sistema
O item 0050 teve como arrematante D. C. DA SILVA COMERCIO - ME - ME com valor unitário de R$ 
5,89 e marca LAMPADA.

23/07/2020 - 17:50:25 Sistema
O item 0051 teve como arrematante RKA COMERCIO SERVICOS LTDA - ME com valor unitário de R$ 
43,00 e marca UNIDADE.

23/07/2020 - 17:50:25 Sistema
O item 0052 teve como arrematante RKA COMERCIO SERVICOS LTDA - ME com valor unitário de R$ 
90,00 e marca UNIDADE.

23/07/2020 - 17:50:25 Sistema
O item 0053 teve como arrematante J C P PRADO COMERCIO EIRELI ME - Ltda/Eireli com valor 
unitário de R$ 1,60 e marca D 1 1/2.

23/07/2020 - 17:50:25 Sistema
O item 0054 teve como arrematante J C P PRADO COMERCIO EIRELI ME - Ltda/Eireli com valor 
unitário de R$ 1,40 e marca D 1 1/4.

23/07/2020 - 17:50:25 Sistema
O item 0055 teve como arrematante RKA COMERCIO SERVICOS LTDA - ME com valor unitário de R$ 
38,35 e marca UNIDADE.

23/07/2020 - 17:50:25 Sistema
O item 0056 teve como arrematante J C P PRADO COMERCIO EIRELI ME - Ltda/Eireli com valor 
unitário de R$ 0,52 e marca 25mm 90°.

23/07/2020 - 17:50:25 Sistema
O item 0057 teve como arrematante RKA COMERCIO SERVICOS LTDA - ME com valor unitário de R$ 
1,38 e marca UNIDADE.

23/07/2020 - 17:50:25 Sistema O item 0058 teve como arrematante J C P PRADO COMERCIO EIRELI ME - Ltda/Eireli com valor 
unitário de R$ 1,50 e marca 32mm 90°.

23/07/2020 - 17:50:25 Sistema
O item 0059 teve como arrematante RKA COMERCIO SERVICOS LTDA - ME com valor unitário de R$ 
4,06 e marca UNIDADE.

23/07/2020 - 17:50:25 Sistema O item 0060 teve como arrematante J C P PRADO COMERCIO EIRELI ME - Ltda/Eireli com valor 
unitário de R$ 1,80 e marca 50mm.

23/07/2020 - 17:50:25 Sistema
O item 0061 teve como arrematante J C P PRADO COMERCIO EIRELI ME - Ltda/Eireli com valor 
unitário de R$ 0,95 e marca 1/2" 90°.

23/07/2020 - 17:50:25 Sistema O item 0062 teve como arrematante RKA COMERCIO SERVICOS LTDA - ME com valor unitário de R$ 
21,92 e marca UNIDADE.

23/07/2020 - 17:50:25 Sistema
O item 0064 teve como arrematante LPSJ REPRESENTACAO COMERCIO E SERVICO EM GERAL EIRELI - 
ME com valor unitário de R$ 1.150,00 e marca CAIXA DE POLIETILENO.

23/07/2020 - 17:50:25 Sistema O item 0065 teve como arrematante RKA COMERCIO SERVICOS LTDA - ME com valor unitário de R$ 
104,87 e marca UNIDADE.

23/07/2020 - 17:50:25 Sistema
O item 0066 teve como arrematante RKA COMERCIO SERVICOS LTDA - ME com valor unitário de R$ 
33,80 e marca UNIDADE.

23/07/2020 - 17:50:25 Sistema
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O item 0067 teve como arrematante RKA COMERCIO SERVICOS LTDA - ME com valor unitário de R$ 
10,30 e marca UNIDADE.

23/07/2020 - 17:50:25 Sistema
O item 0068 teve como arrematante RKA COMERCIO SERVICOS LTDA - ME com valor unitário de R$ 
3,50 e marca UNIDADE.

23/07/2020 - 17:50:25 Sistema
O item 0069 teve como arrematante RKA COMERCIO SERVICOS LTDA - ME com valor unitário de R$ 
10,00 e marca UNIDADE.

23/07/2020 - 17:50:25 Sistema
O item 0070 teve como arrematante RKA COMERCIO SERVICOS LTDA - ME com valor unitário de R$ 
12,49 e marca UNIDADE.

23/07/2020 - 17:50:25 Sistema
O item 0071 teve como arrematante RKA COMERCIO SERVICOS LTDA - ME com valor unitário de R$ 
10,65 e marca UNIDADE.

23/07/2020 - 17:50:25 Sistema
O item 0072 teve como arrematante J C P PRADO COMERCIO EIRELI ME - Ltda/Eireli com valor 
unitário de R$ 2,90 e marca 50 X 1.12".

23/07/2020 - 17:50:25 Sistema
O item 0073 teve como arrematante RKA COMERCIO SERVICOS LTDA - ME com valor unitário de R$ 
14,96 e marca UNIDADE.

23/07/2020 - 17:50:25 Sistema
O item 0074 teve como arrematante J C P PRADO COMERCIO EIRELI ME - Ltda/Eireli com valor 
unitário de R$ 0,82 e marca 32 x 20mm SOLD..

23/07/2020 - 17:50:25 Sistema
O item 0075 teve como arrematante RKA COMERCIO SERVICOS LTDA - ME com valor unitário de R$ 
3,73 e marca UNIDADE.

23/07/2020 - 17:50:25 Sistema
O item 0076 teve como arrematante RKA COMERCIO SERVICOS LTDA - ME com valor unitário de R$ 
13,98 e marca UNIDADE.

23/07/2020 - 17:50:25 Sistema
O item 0078 teve como arrematante J C P PRADO COMERCIO EIRELI ME - Ltda/Eireli com valor 
unitário de R$ 0,75 e marca 20mm.

23/07/2020 - 17:50:25 Sistema
O item 0079 teve como arrematante J C P PRADO COMERCIO EIRELI ME - Ltda/Eireli com valor 
unitário de R$ 0,75 e marca 25mm.

23/07/2020 - 17:50:25 Sistema
O item 0080 teve como arrematante RKA COMERCIO SERVICOS LTDA - ME com valor unitário de R$ 
8,08 e marca UNIDADE.

23/07/2020 - 17:50:25 Sistema
O item 0081 teve como arrematante RKA COMERCIO SERVICOS LTDA - ME com valor unitário de R$ 
48,41 e marca UNIDADE.

23/07/2020 - 17:50:25 Sistema
O item 0082 teve como arrematante RKA COMERCIO SERVICOS LTDA - ME com valor unitário de R$ 
2,50 e marca UNIDADE.

23/07/2020 - 17:50:25 Sistema
O item 0083 teve como arrematante J C P PRADO COMERCIO EIRELI ME - Ltda/Eireli com valor 
unitário de R$ 10,35 e marca 20mm x 6m.

23/07/2020 - 17:50:25 Sistema
O item 0084 teve como arrematante J C P PRADO COMERCIO EIRELI ME - Ltda/Eireli com valor 
unitário de R$ 12,94 e marca 25mm x 6m.

23/07/2020 - 17:50:25 Sistema
O item 0085 teve como arrematante J C P PRADO COMERCIO EIRELI ME - Ltda/Eireli com valor 
unitário de R$ 51,55 e marca 50mm x 6m.

23/07/2020 - 17:50:25 Sistema
O item 0086 teve como arrematante J C P PRADO COMERCIO EIRELI ME - Ltda/Eireli com valor 
unitário de R$ 28,20 e marca 50mm x 6m Esg..

23/07/2020 - 17:50:25 Sistema
O item 0087 teve como arrematante J C P PRADO COMERCIO EIRELI ME - Ltda/Eireli com valor 
unitário de R$ 24,80 e marca 1/2 X 3/4.

23/07/2020 - 17:50:25 Sistema
O item 0088 teve como arrematante J C P PRADO COMERCIO EIRELI ME - Ltda/Eireli com valor 
unitário de R$ 28,10 e marca BANCADA 1/2".

23/07/2020 - 17:50:25 Sistema
O item 0089 teve como arrematante RKA COMERCIO SERVICOS LTDA - ME com valor unitário de R$ 
4,30 e marca UNIDADE.

23/07/2020 - 17:50:25 Sistema
O item 0090 teve como arrematante J C P PRADO COMERCIO EIRELI ME - Ltda/Eireli com valor 
unitário de R$ 8,30 e marca 100 x 40mm.

23/07/2020 - 17:50:25 Sistema
O item 0093 teve como arrematante RKA COMERCIO SERVICOS LTDA - ME com valor unitário de R$ 
1.624,52 e marca METRO CÚBICO.

23/07/2020 - 17:50:25 Sistema
O item 0094 teve como arrematante RKA COMERCIO SERVICOS LTDA - ME com valor unitário de R$ 
294,65 e marca METRO CÚBICO.

23/07/2020 - 17:50:25 Sistema
O item 0096 teve como arrematante RKA COMERCIO SERVICOS LTDA - ME com valor unitário de R$ 
2,55 e marca UNIDADE.

23/07/2020 - 17:50:25 Sistema
O item 0098 teve como arrematante RKA COMERCIO SERVICOS LTDA - ME com valor unitário de R$ 
10,53 e marca UNIDADE.

23/07/2020 - 17:50:25 Sistema
O item 0101 teve como arrematante RKA COMERCIO SERVICOS LTDA - ME com valor unitário de R$ 
55,70 e marca METRO.

23/07/2020 - 17:50:25 Sistema
O item 0107 teve como arrematante D. C. DA SILVA COMERCIO - ME - ME com valor unitário de R$ 
17,99 e marca ASSENTO.

23/07/2020 - 17:50:25 Sistema
O item 0108 teve como arrematante D. C. DA SILVA COMERCIO - ME - ME com valor unitário de R$ 
48,99 e marca ASSENTO.

23/07/2020 - 17:50:25 Sistema
O item 0109 teve como arrematante D. C. DA SILVA COMERCIO - ME - ME com valor unitário de R$ 
69,89 e marca ASSENTO.

23/07/2020 - 17:50:25 Sistema
O item 0110 teve como arrematante RKA COMERCIO SERVICOS LTDA - ME com valor unitário de R$ 
6,96 e marca UNIDADE.

23/07/2020 - 17:50:25 Sistema
O item 0111 teve como arrematante RKA COMERCIO SERVICOS LTDA - ME com valor unitário de R$ 
24,93 e marca UNIDADE.

23/07/2020 - 17:50:25 Sistema
O item 0112 teve como arrematante RKA COMERCIO SERVICOS LTDA - ME com valor unitário de R$ 
5,30 e marca UNIDADE.

23/07/2020 - 17:50:25 Sistema O item 0113 teve como arrematante RKA COMERCIO SERVICOS LTDA - ME com valor unitário de R$ 
12,52 e marca UNIDADE.

23/07/2020 - 17:50:25 Sistema
O item 0114 teve como arrematante RKA COMERCIO SERVICOS LTDA - ME com valor unitário de R$ 
16,85 e marca UNIDADE.

23/07/2020 - 17:50:25 Sistema
O item 0115 teve como arrematante RKA COMERCIO SERVICOS LTDA - ME com valor unitário de R$ 
22,28 e marca UNIDADE.

23/07/2020 - 17:50:25 Sistema
O item 0116 teve como arrematante RKA COMERCIO SERVICOS LTDA - ME com valor unitário de R$ 
26,10 e marca UNIDADE.

23/07/2020 - 17:50:25 Sistema
O item 0117 teve como arrematante RKA COMERCIO SERVICOS LTDA - ME com valor unitário de R$ 
15,48 e marca UNIDADE.

23/07/2020 - 17:50:25 Sistema
O item 0118 teve como arrematante RKA COMERCIO SERVICOS LTDA - ME com valor unitário de R$ 
2,08 e marca UNIDADE.

23/07/2020 - 17:50:25 Sistema
O item 0119 teve como arrematante RKA COMERCIO SERVICOS LTDA - ME com valor unitário de R$ 
2,08 e marca UNIDADE.

23/07/2020 - 17:50:25 Sistema
O item 0120 teve como arrematante J C P PRADO COMERCIO EIRELI ME - Ltda/Eireli com valor 
unitário de R$ 0,80 e marca N° 180.

23/07/2020 - 17:50:25 Sistema
O item 0121 teve como arrematante RKA COMERCIO SERVICOS LTDA - ME com valor unitário de R$ 
0,83 e marca UNIDADE.

23/07/2020 - 17:50:25 Sistema
O item 0122 teve como arrematante RKA COMERCIO SERVICOS LTDA - ME com valor unitário de R$ 
2,08 e marca UNIDADE.

23/07/2020 - 17:50:25 Sistema
O item 0123 teve como arrematante J C P PRADO COMERCIO EIRELI ME - Ltda/Eireli com valor 
unitário de R$ 1,10 e marca N° 50.

23/07/2020 - 17:50:25 Sistema O item 0124 teve como arrematante RKA COMERCIO SERVICOS LTDA - ME com valor unitário de R$ 
27,19 e marca UNIDADE.

23/07/2020 - 17:50:25 Sistema
O item 0125 teve como arrematante J C P PRADO COMERCIO EIRELI ME - Ltda/Eireli com valor 
unitário de R$ 0,75 e marca N° 100.

23/07/2020 - 17:50:25 Sistema O item 0126 teve como arrematante J C P PRADO COMERCIO EIRELI ME - Ltda/Eireli com valor 
unitário de R$ 1,00 e marca N° 150.

23/07/2020 - 17:50:25 Sistema
O item 0127 teve como arrematante J C P PRADO COMERCIO EIRELI ME - Ltda/Eireli com valor 
unitário de R$ 1,00 e marca N° 320.

23/07/2020 - 17:50:25 Sistema O item 0128 teve como arrematante RKA COMERCIO SERVICOS LTDA - ME com valor unitário de R$ 
3,03 e marca UNIDADE.

23/07/2020 - 17:50:25 Sistema
O item 0129 teve como arrematante J C P PRADO COMERCIO EIRELI ME - Ltda/Eireli com valor 
unitário de R$ 3,03 e marca N° 40.

23/07/2020 - 17:50:25 Sistema O item 0131 teve como arrematante D. C. DA SILVA COMERCIO - ME - ME com valor unitário de R$ 
149,89 e marca INOX.

23/07/2020 - 17:50:25 Sistema
O item 0132 teve como arrematante RKA COMERCIO SERVICOS LTDA - ME com valor unitário de R$ 
9,51 e marca UNIDADE.

23/07/2020 - 17:50:25 Sistema
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O item 0133 teve como arrematante RKA COMERCIO SERVICOS LTDA - ME com valor unitário de R$ 
17,76 e marca UNIDADE.

23/07/2020 - 17:50:25 Sistema
O item 0138 teve como arrematante J C P PRADO COMERCIO EIRELI ME - Ltda/Eireli com valor 
unitário de R$ 84,75 e marca COPAL 3,6L.

23/07/2020 - 17:50:25 Sistema
O item 0141 teve como arrematante J C P PRADO COMERCIO EIRELI ME - Ltda/Eireli com valor 
unitário de R$ 3,60 e marca 5/8".

23/07/2020 - 17:50:25 Sistema
O item 0142 teve como arrematante D. C. DA SILVA COMERCIO - ME - ME com valor unitário de R$ 
89,99 e marca MASSA.

23/07/2020 - 17:50:25 Sistema
O item 0143 teve como arrematante D. C. DA SILVA COMERCIO - ME - ME com valor unitário de R$ 
52,00 e marca MASSA.

23/07/2020 - 17:50:25 Sistema
O item 0146 teve como arrematante J C P PRADO COMERCIO EIRELI ME - Ltda/Eireli com valor 
unitário de R$ 294,00 e marca C/ CX ACOPLADA.

23/07/2020 - 17:50:25 Sistema
O item 0147 teve como arrematante RKA COMERCIO SERVICOS LTDA - ME com valor unitário de R$ 
44,33 e marca METRO QUADRADO.

23/07/2020 - 17:50:25 Sistema
O item 0148 teve como arrematante RKA COMERCIO SERVICOS LTDA - ME com valor unitário de R$ 
126,86 e marca METRO QUADRADO.

23/07/2020 - 17:50:25 Sistema
O item 0150 teve como arrematante RKA COMERCIO SERVICOS LTDA - ME com valor unitário de R$ 
12,32 e marca METRO QUADRADO.

23/07/2020 - 17:50:25 Sistema
O item 0151 teve como arrematante RKA COMERCIO SERVICOS LTDA - ME com valor unitário de R$ 
40,00 e marca QUILO.

23/07/2020 - 17:50:25 Sistema
O item 0152 teve como arrematante J C P PRADO COMERCIO EIRELI ME - Ltda/Eireli com valor 
unitário de R$ 95,00 e marca ACRÍLICA SM18.

23/07/2020 - 17:50:25 Sistema
O item 0153 teve como arrematante D. C. DA SILVA COMERCIO - ME - ME com valor unitário de R$ 
22,99 e marca TINTA.

23/07/2020 - 17:50:25 Sistema
O item 0154 teve como arrematante D. C. DA SILVA COMERCIO - ME - ME com valor unitário de R$ 
50,99 e marca TINTA.

23/07/2020 - 17:50:25 Sistema
O item 0155 teve como arrematante J C P PRADO COMERCIO EIRELI ME - Ltda/Eireli com valor 
unitário de R$ 21,00 e marca BASE D`ÁGUA 3,6L.

23/07/2020 - 17:50:25 Sistema
O item 0156 teve como arrematante D. C. DA SILVA COMERCIO - ME - ME com valor unitário de R$ 
59,99 e marca TINTA.

23/07/2020 - 17:50:25 Sistema
O item 0157 teve como arrematante J C P PRADO COMERCIO EIRELI ME - Ltda/Eireli com valor 
unitário de R$ 68,00 e marca SINTÉTICO 3,6L.

23/07/2020 - 17:50:25 Sistema
O item 0158 teve como arrematante RKA COMERCIO SERVICOS LTDA - ME com valor unitário de R$ 
56,60 e marca UNIDADE.

23/07/2020 - 17:50:25 Sistema
O item 0159 teve como arrematante RKA COMERCIO SERVICOS LTDA - ME com valor unitário de R$ 
90,32 e marca UNIDADE.

23/07/2020 - 17:50:25 Sistema
O item 0161 teve como arrematante J C P PRADO COMERCIO EIRELI ME - Ltda/Eireli com valor 
unitário de R$ 66,97 e marca 5lts.

23/07/2020 - 17:50:26 Sistema Iniciada a fase de negociação conforme decreto 10.024/2019, art. 38.
23/07/2020 - 17:52:42 Sistema A data limite para negociação foi definida pelo pregoeiro para 23/07/2020 às 19:53.
23/07/2020 - 18:20:29 Pregoeiro Boa noite! Senhores proponentes...Vamos atender o edital.
23/07/2020 - 18:59:05 Sistema Proposta readequada do item 0003 foram anexadas ao processo.
23/07/2020 - 18:59:31 Sistema Proposta readequada do item 0005 foram anexadas ao processo.
23/07/2020 - 18:59:52 Sistema Proposta readequada do item 0008 foram anexadas ao processo.
23/07/2020 - 19:00:18 Sistema Proposta readequada do item 0015 foram anexadas ao processo.
23/07/2020 - 19:00:51 Sistema Proposta readequada do item 0018 foram anexadas ao processo.
23/07/2020 - 19:01:29 Sistema Proposta readequada do item 0019 foram anexadas ao processo.
23/07/2020 - 19:01:59 Sistema Proposta readequada do item 0022 foram anexadas ao processo.
23/07/2020 - 19:02:21 Sistema Proposta readequada do item 0023 foram anexadas ao processo.
23/07/2020 - 19:02:43 Sistema Proposta readequada do item 0026 foram anexadas ao processo.
23/07/2020 - 19:03:17 Sistema Proposta readequada do item 0034 foram anexadas ao processo.
23/07/2020 - 19:03:52 Sistema Proposta readequada do item 0051 foram anexadas ao processo.
23/07/2020 - 19:04:17 Sistema Proposta readequada do item 0052 foram anexadas ao processo.
23/07/2020 - 19:04:45 Sistema Proposta readequada do item 0055 foram anexadas ao processo.
23/07/2020 - 19:05:07 Sistema Proposta readequada do item 0057 foram anexadas ao processo.
23/07/2020 - 19:05:38 Sistema Proposta readequada do item 0059 foram anexadas ao processo.
23/07/2020 - 19:06:27 Sistema Proposta readequada do item 0062 foram anexadas ao processo.
23/07/2020 - 19:06:54 Sistema Proposta readequada do item 0065 foram anexadas ao processo.
23/07/2020 - 19:07:21 Sistema Proposta readequada do item 0066 foram anexadas ao processo.
23/07/2020 - 19:07:47 Sistema Proposta readequada do item 0067 foram anexadas ao processo.
23/07/2020 - 19:08:11 Sistema Proposta readequada do item 0068 foram anexadas ao processo.
23/07/2020 - 19:08:38 Sistema Proposta readequada do item 0069 foram anexadas ao processo.
23/07/2020 - 19:08:44 Sistema Proposta readequada do item 0001 foram anexadas ao processo.
23/07/2020 - 19:09:05 Sistema Proposta readequada do item 0070 foram anexadas ao processo.
23/07/2020 - 19:09:52 Sistema Proposta readequada do item 0071 foram anexadas ao processo.
23/07/2020 - 19:10:22 Sistema Proposta readequada do item 0073 foram anexadas ao processo.
23/07/2020 - 19:10:54 Sistema Proposta readequada do item 0075 foram anexadas ao processo.
23/07/2020 - 19:11:11 Pregoeiro Senhores... não é necessário anexar em todos itens. A proposta realinhada...
23/07/2020 - 19:11:20 Sistema Proposta readequada do item 0076 foram anexadas ao processo.
23/07/2020 - 19:44:08 Pregoeiro Senhores... Peço que continue acompanhando o sistema...
23/07/2020 - 20:53:59 Sistema Foi aberta negociação para o item 0004.
23/07/2020 - 20:54:38 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0004.
23/07/2020 - 20:55:26 Sistema Foi aberta negociação para o item 0004.
23/07/2020 - 20:57:09 Pregoeiro J C P PRADO COMERCIO EIRELI ME... Seu valor esta acima da minha média! Media R$ 12,36
23/07/2020 - 20:58:05 Sistema O Item 0004 recebeu um lance negociado no valor de R$ 12,35.
23/07/2020 - 20:58:41 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0004.
23/07/2020 - 20:59:22 Sistema Foi aberta negociação para o item 0005.
23/07/2020 - 21:00:22 Pregoeiro RKA COMERCIO SERVICOS LTDA... Seu valor esta acima da minha média! R$ 11,99
23/07/2020 - 21:01:02 Sistema Foi aberta negociação para o item 0007.
23/07/2020 - 21:02:02 Pregoeiro J C P PRADO COMERCIO EIRELI ME... Seu valor esta acima da minha média! R$ 13,12

23/07/2020 - 21:02:29 Sistema
O fornecedor J C P PRADO COMERCIO EIRELI ME - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para o 
item 0023.

23/07/2020 - 21:03:51 Sistema O Item 0007 recebeu um lance negociado no valor de R$ 13,11.
23/07/2020 - 21:12:40 Sistema O Item 0005 recebeu um lance negociado no valor de R$ 11,97.
23/07/2020 - 21:13:23 Sistema Foi aberta negociação para o item 0013.
23/07/2020 - 21:13:52 Pregoeiro J C P PRADO COMERCIO EIRELI ME... Seu valor esta acima da minha média! R$ 11,82
23/07/2020 - 21:15:56 F. J C P PRADO COMER... Negociação Item 0013: Sr Pregoeiro, infelizmente não consigo chegar no seu valor médio.
23/07/2020 - 21:16:07 Sistema O Item 0013 recebeu um lance negociado no valor de R$ 12,30.
23/07/2020 - 21:17:18 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0005.
23/07/2020 - 21:17:38 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0007.
23/07/2020 - 21:18:37 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0013.
23/07/2020 - 21:22:13 Sistema O fornecedor J C P PRADO COMERCIO EIRELI ME foi desclassificado para o item 0013 pelo pregoeiro.

23/07/2020 - 21:22:13 Sistema
Motivo: Proponente não atendeu o Item 8.2 do edital 8.2. Será desclassificada a proposta ou o lance 
vencedor, apresentar preço final superior ao preço máximo fixado (Acórdão no 1455/2018 -TCU - 
Plenário), ou que apresentar preço manifestamente inexequível.

23/07/2020 - 21:22:13 Sistema
O item 0013 tem como novo arrematante RKA COMERCIO SERVICOS LTDA com valor unitário de R$ 
13,80 e marca QUILO.

23/07/2020 - 21:25:48 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0023.

23/07/2020 - 21:25:48 Sistema
Intenção: Gostaria de solicitar que reveja a ação de cancelamento da nossa oferta inicial, caso seja 
necessário posso estar enviando composição de preço do item em questão comprovando que posso 
entregar pelo valor ofertado de R$ 6,85. O que seria bastante vantajoso para essa administração.

23/07/2020 - 21:25:48 Sistema Justificativa: 11.1. O Pregoeiro declarará o vencedor e, depois de decorrida a fase de regularização 
fiscal de microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa, se for o caso, 
concederá o prazo de no mínimo trinta minutos, para que qualquer licitante manifeste a intenção de 
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recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por 
quais motivos, em campo próprio do sistema.

23/07/2020 - 21:26:09 Sistema Foi aberta negociação para o item 0013.
23/07/2020 - 21:27:08 Pregoeiro RKA COMERCIO SERVICOS LTDA... Seu valor esta acima da minha média! R$ 11,82
23/07/2020 - 21:27:38 Sistema Foi aberta negociação para o item 0016.
23/07/2020 - 21:28:10 Pregoeiro J C P PRADO COMERCIO EIRELI ME... Seu valor esta acima da minha média! R$ 127,97
23/07/2020 - 21:28:34 Sistema Foi aberta negociação para o item 0018.
23/07/2020 - 21:29:17 Sistema O Item 0013 recebeu um lance negociado no valor de R$ 11,81.
23/07/2020 - 21:29:24 Pregoeiro RKA COMERCIO SERVICOS LTDA... Seu valor esta acima da minha média! R$ 23,66
23/07/2020 - 21:30:02 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0013.
23/07/2020 - 21:32:27 Pregoeiro Senhores... Vamos negociar os itens...

23/07/2020 - 21:32:41 F. J C P PRADO COMER...
Negociação Item 0016: Sr Pregoeiro, verifiquei que houve um erro de digitação portanto consigo 
ofertar o valor dentro da sua média.

23/07/2020 - 21:32:45 Sistema O Item 0016 recebeu um lance negociado no valor de R$ 127,96.
23/07/2020 - 21:33:36 Sistema O Item 0018 recebeu um lance negociado no valor de R$ 23,65.
23/07/2020 - 21:33:37 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0016.
23/07/2020 - 21:33:46 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0018.
23/07/2020 - 21:34:14 Sistema Foi aberta negociação para o item 0029.
23/07/2020 - 21:35:06 Pregoeiro Gpa Gerenciamento e Projetos Ltda... Seu valor esta acima da minha média! R$ 5,66
23/07/2020 - 21:36:37 Sistema Foi aberta negociação para o item 0033.
23/07/2020 - 21:37:08 Pregoeiro J C P PRADO COMERCIO EIRELI ME... Seu valor esta acima da minha média! R$ 96,46
23/07/2020 - 21:40:45 Pregoeiro Gpa Gerenciamento e Projetos Ltda... Se manifeste!
23/07/2020 - 21:42:39 F. J C P PRADO COMER... Negociação Item 0033: Sr Pregoeiro, infelizmente não consigo chegar no seu valor médio.
23/07/2020 - 21:42:58 Pregoeiro Gpa Gerenciamento e Projetos Ltda... 30 segundos!
23/07/2020 - 21:44:38 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0029.

23/07/2020 - 21:47:33 Sistema
O fornecedor Gpa Gerenciamento e Projetos Ltda foi desclassificado para o item 0029 pelo 
pregoeiro.

23/07/2020 - 21:47:33 Sistema
Motivo: Proponente não atendeu o Item 8.2 do edital 8.2. Será desclassificada a proposta ou o lance 
vencedor, apresentar preço final superior ao preço máximo fixado (Acórdão no 1455/2018 -TCU - 
Plenário), ou que apresentar preço manifestamente inexequível.

23/07/2020 - 21:47:33 Sistema
O item 0029 tem como novo arrematante J C P PRADO COMERCIO EIRELI ME com valor unitário de R$ 
6,17 e marca 10,0mm2/750V.

23/07/2020 - 21:47:43 Sistema Foi aberta negociação para o item 0029.
23/07/2020 - 21:48:22 Pregoeiro J C P PRADO COMERCIO EIRELI ME... Seu valor esta acima da minha média! R$ 5,66
23/07/2020 - 21:49:56 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0033.
23/07/2020 - 21:50:20 Sistema O fornecedor J C P PRADO COMERCIO EIRELI ME foi desclassificado para o item 0033 pelo pregoeiro.

23/07/2020 - 21:50:20 Sistema
Motivo: Proponente não atendeu o Item 8.2 do edital; "8.2. Será desclassificada a proposta ou o lance 
vencedor, apresentar preço final superior ao preço máximo fixado (Acórdão no 1455/2018 -TCU - 
Plenário), ou que apresentar preço manifestamente inexequível."

23/07/2020 - 21:50:20 Sistema
O item 0033 tem como novo arrematante RKA COMERCIO SERVICOS LTDA com valor unitário de R$ 
167,00 e marca UNIDADE.

23/07/2020 - 21:50:30 Sistema Foi aberta negociação para o item 0033.
23/07/2020 - 21:50:53 Sistema O Item 0029 recebeu um lance negociado no valor de R$ 5,65.
23/07/2020 - 21:51:09 Pregoeiro RKA COMERCIO SERVICOS LTDA... Seu valor esta acima da minha média! R$ 96,46
23/07/2020 - 21:51:32 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0029.
23/07/2020 - 21:51:49 Sistema O Item 0033 recebeu um lance negociado no valor de R$ 96,45.
23/07/2020 - 21:52:26 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0033.
23/07/2020 - 21:53:24 Sistema Foi aberta negociação para o item 0052.
23/07/2020 - 21:53:56 Pregoeiro RKA COMERCIO SERVICOS LTDA... Seu valor esta acima da minha média! R$ 55,71
23/07/2020 - 21:55:06 Sistema Foi aberta negociação para o item 0055.
23/07/2020 - 21:55:33 Pregoeiro RKA COMERCIO SERVICOS LTDA... Seu valor esta acima da minha média! R$ 2,14
23/07/2020 - 21:55:50 Sistema O Item 0052 recebeu um lance negociado no valor de R$ 55,70.
23/07/2020 - 21:55:55 Sistema Foi aberta negociação para o item 0059.
23/07/2020 - 21:56:19 Pregoeiro RKA COMERCIO SERVICOS LTDA... Seu valor esta acima da minha média! R$ 3,50
23/07/2020 - 21:56:32 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0052.
23/07/2020 - 21:57:09 Sistema O Item 0055 recebeu um lance negociado no valor de R$ 2,13.
23/07/2020 - 21:58:01 Sistema O Item 0059 recebeu um lance negociado no valor de R$ 3,49.
23/07/2020 - 21:58:20 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0055.
23/07/2020 - 21:58:27 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0059.
23/07/2020 - 22:01:12 Sistema Foi aberta negociação para o item 0062.
23/07/2020 - 22:01:36 Pregoeiro RKA COMERCIO SERVICOS LTDA... Seu valor esta acima da minha média! R$ 1,01
23/07/2020 - 22:02:37 Sistema O Item 0062 recebeu um lance negociado no valor de R$ 1,00.
23/07/2020 - 22:03:17 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0062.
23/07/2020 - 22:03:30 Sistema Foi aberta negociação para o item 0066.
23/07/2020 - 22:03:51 Pregoeiro RKA COMERCIO SERVICOS LTDA... Seu valor esta acima da minha média! R$ 9,33
23/07/2020 - 22:04:08 Sistema Foi aberta negociação para o item 0067.
23/07/2020 - 22:04:29 Sistema O Item 0066 recebeu um lance negociado no valor de R$ 9,32.
23/07/2020 - 22:05:16 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0066.
23/07/2020 - 22:05:48 Pregoeiro RKA COMERCIO SERVICOS LTDA... Seu valor esta acima da minha média! R$ 2,55
23/07/2020 - 22:06:14 Sistema O Item 0067 recebeu um lance negociado no valor de R$ 2,54.
23/07/2020 - 22:06:51 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0067.
23/07/2020 - 22:07:30 Sistema Foi aberta negociação para o item 0070.
23/07/2020 - 22:07:52 Pregoeiro RKA COMERCIO SERVICOS LTDA... Seu valor esta acima da minha média! R$ 1,69
23/07/2020 - 22:08:41 Sistema O Item 0070 recebeu um lance negociado no valor de R$ 1,68.
23/07/2020 - 22:09:03 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0070.
23/07/2020 - 22:09:32 Sistema Foi aberta negociação para o item 0071.
23/07/2020 - 22:10:02 Pregoeiro RKA COMERCIO SERVICOS LTDA... Seu valor esta acima da minha média! R$ 2,70
23/07/2020 - 22:10:36 Sistema Foi aberta negociação para o item 0073.
23/07/2020 - 22:11:13 Pregoeiro RKA COMERCIO SERVICOS LTDA... Seu valor esta acima da minha média! R$ 1,55
23/07/2020 - 22:11:31 Sistema Foi aberta negociação para o item 0080.
23/07/2020 - 22:11:41 Sistema O Item 0071 recebeu um lance negociado no valor de R$ 2,69.
23/07/2020 - 22:11:52 Pregoeiro RKA COMERCIO SERVICOS LTDA... Seu valor esta acima da minha média! R$ 6,96
23/07/2020 - 22:12:12 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0071.
23/07/2020 - 22:12:15 Sistema O Item 0073 recebeu um lance negociado no valor de R$ 1,54.
23/07/2020 - 22:12:37 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0073.
23/07/2020 - 22:13:07 Sistema O Item 0080 recebeu um lance negociado no valor de R$ 6,95.
23/07/2020 - 22:13:39 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0080.
23/07/2020 - 22:14:00 Sistema Foi aberta negociação para o item 0081.
23/07/2020 - 22:14:20 Pregoeiro RKA COMERCIO SERVICOS LTDA... Seu valor esta acima da minha média! R$ 24,93
23/07/2020 - 22:14:46 Sistema Foi aberta negociação para o item 0093.
23/07/2020 - 22:15:10 Pregoeiro RKA COMERCIO SERVICOS LTDA... Seu valor esta acima da minha média! R$ 59,96
23/07/2020 - 22:15:32 Sistema O Item 0081 recebeu um lance negociado no valor de R$ 24,92.
23/07/2020 - 22:15:57 Sistema Foi aberta negociação para o item 0094.
23/07/2020 - 22:16:17 Pregoeiro RKA COMERCIO SERVICOS LTDA... Seu valor esta acima da minha média! R$ 152,80
23/07/2020 - 22:16:48 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0081.
23/07/2020 - 22:17:14 Sistema O Item 0093 recebeu um lance negociado no valor de R$ 59,95.
23/07/2020 - 22:17:28 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0093.
23/07/2020 - 22:17:45 Sistema Foi aberta negociação para o item 0096.
23/07/2020 - 22:18:02 Sistema O Item 0094 recebeu um lance negociado no valor de R$ 152,79.
23/07/2020 - 22:19:23 Pregoeiro RKA COMERCIO SERVICOS LTDA... Seu valor esta acima da minha média! R$ 0,83
23/07/2020 - 22:19:30 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0094.
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23/07/2020 - 22:21:19 Sistema O Item 0096 recebeu um lance negociado no valor de R$ 0,82.
23/07/2020 - 22:21:29 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0096.
23/07/2020 - 22:24:06 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 23:24 do dia 23/07/2020.

23/07/2020 - 22:24:35 Pregoeiro
8.21. Todos os licitantes que tiverem suas ofertas regularmente aceitas deverão encaminhar proposta 
inicial e realinhada no prazo máximo de 60 (sessenta) minutos via sistema, as seguintes 
documentações

23/07/2020 - 22:25:49 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0002. O prazo de envio é até às 23:25 do dia 23/07/2020.
23/07/2020 - 22:26:31 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0003. O prazo de envio é até às 23:27 do dia 23/07/2020.
23/07/2020 - 22:28:11 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0010. O prazo de envio é até às 23:28 do dia 23/07/2020.
23/07/2020 - 22:29:32 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0064. O prazo de envio é até às 23:29 do dia 23/07/2020.
23/07/2020 - 22:35:13 Sistema Diligências do item 0010 foram anexadas ao processo.

23/07/2020 - 22:42:27 Pregoeiro
Senhores proponentes desconsiderar a proposta inicial... Somente a Proposta realinhada será 
enviada.

23/07/2020 - 22:49:57 Sistema Diligências do item 0003 foram anexadas ao processo.
23/07/2020 - 23:07:08 Sistema Diligências do item 0001 foram anexadas ao processo.

23/07/2020 - 23:11:34 Pregoeiro
Eu irei considerar somente a proposta realinhada como solicitado... Qualquer inclusão de 
documentação de habilitação será desconsiderada! Vamos seguir o rito do edital.

23/07/2020 - 23:18:18 Sistema Diligências do item 0001 foram anexadas ao processo.

23/07/2020 - 23:26:03 Pregoeiro

As proponentes que não atenderam o Item 6. Do edital... 1C6.1. Os licitantes encaminharão, 
exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos 
no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário 
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a 
etapa de envio dessa documentação; 6.1.1. Formato dos arquivos zip, winrar e pdf; 6.2. O envio da 
proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital, ocorrerá por meio de 
chave de acesso e senha; Não poderá incluir documento de habilitação, com a tentativa de corrigir. 
1D

23/07/2020 - 23:51:31 Pregoeiro
Senhores proponentes... Sessão será suspensa para analise da habilitação. Reabertura será dia 
27/07/2020 às 10h

23/07/2020 - 23:52:27 Sistema O processo foi suspenso por iniciativa do pregoeiro.

23/07/2020 - 23:52:27 Sistema
Motivo: Senhores proponentes... Sessão será suspensa para analise da habilitação. Reabertura será 
dia 27/07/2020 às 10h

27/07/2020 - 10:35:06 Pregoeiro Bom dia! Senhores proponentes... Sessão reaberta!
27/07/2020 - 10:35:15 Sistema A sessão foi reaberta pelo pregoeiro.
27/07/2020 - 10:35:15 Sistema Motivo: Bom dia! Senhores proponentes... Sessão reaberta!
27/07/2020 - 11:09:36 Sistema O fornecedor J C P PRADO COMERCIO EIRELI ME foi inabilitado no processo.
27/07/2020 - 11:09:36 Sistema O fornecedor J C P PRADO COMERCIO EIRELI ME foi inabilitado para o item 0001 pelo pregoeiro.

27/07/2020 - 11:09:36 Sistema
O item 0001 tem como novo arrematante RKA COMERCIO SERVICOS LTDA com valor unitário de R$ 
44,99 e marca UNIDADE.

27/07/2020 - 11:09:36 Sistema O fornecedor J C P PRADO COMERCIO EIRELI ME foi inabilitado para o item 0004 pelo pregoeiro.

27/07/2020 - 11:09:36 Sistema
O item 0004 tem como novo arrematante RKA COMERCIO SERVICOS LTDA com valor unitário de R$ 
12,79 e marca QUILO.

27/07/2020 - 11:09:36 Sistema O fornecedor J C P PRADO COMERCIO EIRELI ME foi inabilitado para o item 0006 pelo pregoeiro.

27/07/2020 - 11:09:36 Sistema
O item 0006 tem como novo arrematante RKA COMERCIO SERVICOS LTDA com valor unitário de R$ 
11,70 e marca QUILO.

27/07/2020 - 11:09:36 Sistema
O fornecedor J C P PRADO COMERCIO EIRELI ME foi inabilitado para o item 0007 pelo pregoeiro e, por 
não ter mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.

27/07/2020 - 11:09:36 Sistema O fornecedor J C P PRADO COMERCIO EIRELI ME foi inabilitado para o item 0014 pelo pregoeiro.

27/07/2020 - 11:09:36 Sistema
O item 0014 tem como novo arrematante RKA COMERCIO SERVICOS LTDA com valor unitário de R$ 
36,85 e marca QUILO.

27/07/2020 - 11:09:36 Sistema
O fornecedor J C P PRADO COMERCIO EIRELI ME foi inabilitado para o item 0016 pelo pregoeiro e, por 
não ter mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.

27/07/2020 - 11:09:36 Sistema O fornecedor J C P PRADO COMERCIO EIRELI ME foi inabilitado para o item 0017 pelo pregoeiro.

27/07/2020 - 11:09:36 Sistema
O item 0017 tem como novo arrematante RKA COMERCIO SERVICOS LTDA com valor unitário de R$ 
34,27 e marca UNIDADE.

27/07/2020 - 11:09:36 Sistema O fornecedor J C P PRADO COMERCIO EIRELI ME foi inabilitado para o item 0020 pelo pregoeiro.

27/07/2020 - 11:09:36 Sistema
O item 0020 tem como novo arrematante RKA COMERCIO SERVICOS LTDA com valor unitário de R$ 
24,90 e marca UNIDADE.

27/07/2020 - 11:09:36 Sistema O fornecedor J C P PRADO COMERCIO EIRELI ME foi inabilitado para o item 0021 pelo pregoeiro.

27/07/2020 - 11:09:36 Sistema
O item 0021 tem como novo arrematante RKA COMERCIO SERVICOS LTDA com valor unitário de R$ 
19,59 e marca PACOTE.

27/07/2020 - 11:09:36 Sistema O fornecedor J C P PRADO COMERCIO EIRELI ME foi inabilitado para o item 0024 pelo pregoeiro.

27/07/2020 - 11:09:36 Sistema
O item 0024 tem como novo arrematante D. C. DA SILVA COMERCIO - ME com valor unitário de R$ 
2,49 e marca BOCAL.

27/07/2020 - 11:09:36 Sistema O fornecedor J C P PRADO COMERCIO EIRELI ME foi inabilitado para o item 0025 pelo pregoeiro.

27/07/2020 - 11:09:36 Sistema
O item 0025 tem como novo arrematante D. C. DA SILVA COMERCIO - ME com valor unitário de R$ 
2,99 e marca BOCAL.

27/07/2020 - 11:09:36 Sistema O fornecedor J C P PRADO COMERCIO EIRELI ME foi inabilitado para o item 0027 pelo pregoeiro.

27/07/2020 - 11:09:36 Sistema O item 0027 tem como novo arrematante RKA COMERCIO SERVICOS LTDA com valor unitário de R$ 
11,66 e marca UNIDADE.

27/07/2020 - 11:09:36 Sistema O fornecedor J C P PRADO COMERCIO EIRELI ME foi inabilitado para o item 0029 pelo pregoeiro.

27/07/2020 - 11:09:36 Sistema
O item 0029 tem como novo arrematante RKA COMERCIO SERVICOS LTDA com valor unitário de R$ 
6,50 e marca METRO.

27/07/2020 - 11:09:36 Sistema O fornecedor J C P PRADO COMERCIO EIRELI ME foi inabilitado para o item 0032 pelo pregoeiro.

27/07/2020 - 11:09:36 Sistema
O item 0032 tem como novo arrematante RKA COMERCIO SERVICOS LTDA com valor unitário de R$ 
152,80 e marca UNIDADE.

27/07/2020 - 11:09:36 Sistema O fornecedor J C P PRADO COMERCIO EIRELI ME foi inabilitado para o item 0036 pelo pregoeiro.

27/07/2020 - 11:09:36 Sistema O item 0036 tem como novo arrematante RKA COMERCIO SERVICOS LTDA com valor unitário de R$ 
340,41 e marca UNIDADE.

27/07/2020 - 11:09:36 Sistema O fornecedor J C P PRADO COMERCIO EIRELI ME foi inabilitado para o item 0037 pelo pregoeiro.

27/07/2020 - 11:09:36 Sistema
O item 0037 tem como novo arrematante RKA COMERCIO SERVICOS LTDA com valor unitário de R$ 
165,73 e marca UNIDADE.

27/07/2020 - 11:09:36 Sistema O fornecedor J C P PRADO COMERCIO EIRELI ME foi inabilitado para o item 0038 pelo pregoeiro.

27/07/2020 - 11:09:36 Sistema
O item 0038 tem como novo arrematante RKA COMERCIO SERVICOS LTDA com valor unitário de R$ 
65,24 e marca UNIDADE.

27/07/2020 - 11:09:36 Sistema O fornecedor J C P PRADO COMERCIO EIRELI ME foi inabilitado para o item 0039 pelo pregoeiro.

27/07/2020 - 11:09:36 Sistema O item 0039 tem como novo arrematante RKA COMERCIO SERVICOS LTDA com valor unitário de R$ 
145,46 e marca UNIDADE.

27/07/2020 - 11:09:36 Sistema O fornecedor J C P PRADO COMERCIO EIRELI ME foi inabilitado para o item 0041 pelo pregoeiro.

27/07/2020 - 11:09:36 Sistema
O item 0041 tem como novo arrematante RKA COMERCIO SERVICOS LTDA com valor unitário de R$ 
82,31 e marca CARTELA.

27/07/2020 - 11:09:36 Sistema O fornecedor J C P PRADO COMERCIO EIRELI ME foi inabilitado para o item 0042 pelo pregoeiro.

27/07/2020 - 11:09:36 Sistema
O item 0042 tem como novo arrematante RKA COMERCIO SERVICOS LTDA com valor unitário de R$ 
84,01 e marca UNIDADE.

27/07/2020 - 11:09:36 Sistema O fornecedor J C P PRADO COMERCIO EIRELI ME foi inabilitado para o item 0043 pelo pregoeiro.

27/07/2020 - 11:09:36 Sistema
O item 0043 tem como novo arrematante RKA COMERCIO SERVICOS LTDA com valor unitário de R$ 
47,89 e marca UNIDADE.

27/07/2020 - 11:09:36 Sistema O fornecedor J C P PRADO COMERCIO EIRELI ME foi inabilitado para o item 0053 pelo pregoeiro.

27/07/2020 - 11:09:36 Sistema O item 0053 tem como novo arrematante RKA COMERCIO SERVICOS LTDA com valor unitário de R$ 
21,76 e marca UNIDADE.

27/07/2020 - 11:09:36 Sistema O fornecedor J C P PRADO COMERCIO EIRELI ME foi inabilitado para o item 0054 pelo pregoeiro.

27/07/2020 - 11:09:36 Sistema
O item 0054 tem como novo arrematante RKA COMERCIO SERVICOS LTDA com valor unitário de R$ 
23,66 e marca UNIDADE.

27/07/2020 - 11:09:36 Sistema O fornecedor J C P PRADO COMERCIO EIRELI ME foi inabilitado para o item 0056 pelo pregoeiro.

27/07/2020 - 11:09:36 Sistema
O item 0056 tem como novo arrematante RKA COMERCIO SERVICOS LTDA com valor unitário de R$ 
32,55 e marca UNIDADE.
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27/07/2020 - 11:09:36 Sistema O fornecedor J C P PRADO COMERCIO EIRELI ME foi inabilitado para o item 0058 pelo pregoeiro.

27/07/2020 - 11:09:36 Sistema
O item 0058 tem como novo arrematante RKA COMERCIO SERVICOS LTDA com valor unitário de R$ 
22,33 e marca UNIDADE.

27/07/2020 - 11:09:36 Sistema O fornecedor J C P PRADO COMERCIO EIRELI ME foi inabilitado para o item 0060 pelo pregoeiro.

27/07/2020 - 11:09:36 Sistema
O item 0060 tem como novo arrematante RKA COMERCIO SERVICOS LTDA com valor unitário de R$ 
6,40 e marca UNIDADE.

27/07/2020 - 11:09:36 Sistema O fornecedor J C P PRADO COMERCIO EIRELI ME foi inabilitado para o item 0061 pelo pregoeiro.

27/07/2020 - 11:09:36 Sistema
O item 0061 tem como novo arrematante RKA COMERCIO SERVICOS LTDA com valor unitário de R$ 
32,43 e marca UNIDADE.

27/07/2020 - 11:09:36 Sistema O fornecedor J C P PRADO COMERCIO EIRELI ME foi inabilitado para o item 0072 pelo pregoeiro.

27/07/2020 - 11:09:36 Sistema
O item 0072 tem como novo arrematante RKA COMERCIO SERVICOS LTDA com valor unitário de R$ 
9,82 e marca UNIDADE.

27/07/2020 - 11:09:36 Sistema O fornecedor J C P PRADO COMERCIO EIRELI ME foi inabilitado para o item 0074 pelo pregoeiro.

27/07/2020 - 11:09:36 Sistema
O item 0074 tem como novo arrematante RKA COMERCIO SERVICOS LTDA com valor unitário de R$ 
30,50 e marca UNIDADE.

27/07/2020 - 11:09:36 Sistema O fornecedor J C P PRADO COMERCIO EIRELI ME foi inabilitado para o item 0078 pelo pregoeiro.

27/07/2020 - 11:09:36 Sistema
O item 0078 tem como novo arrematante RKA COMERCIO SERVICOS LTDA com valor unitário de R$ 
26,39 e marca UNIDADE.

27/07/2020 - 11:09:36 Sistema O fornecedor J C P PRADO COMERCIO EIRELI ME foi inabilitado para o item 0079 pelo pregoeiro.

27/07/2020 - 11:09:36 Sistema
O item 0079 tem como novo arrematante RKA COMERCIO SERVICOS LTDA com valor unitário de R$ 
26,39 e marca UNIDADE.

27/07/2020 - 11:09:36 Sistema
O fornecedor J C P PRADO COMERCIO EIRELI ME foi inabilitado para o item 0083 pelo pregoeiro e, por 
não ter mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.

27/07/2020 - 11:09:36 Sistema
O fornecedor J C P PRADO COMERCIO EIRELI ME foi inabilitado para o item 0084 pelo pregoeiro e, por 
não ter mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.

27/07/2020 - 11:09:36 Sistema
O fornecedor J C P PRADO COMERCIO EIRELI ME foi inabilitado para o item 0085 pelo pregoeiro e, por 
não ter mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.

27/07/2020 - 11:09:36 Sistema
O fornecedor J C P PRADO COMERCIO EIRELI ME foi inabilitado para o item 0086 pelo pregoeiro e, por 
não ter mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.

27/07/2020 - 11:09:36 Sistema
O fornecedor J C P PRADO COMERCIO EIRELI ME foi inabilitado para o item 0087 pelo pregoeiro e, por 
não ter mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.

27/07/2020 - 11:09:36 Sistema
O fornecedor J C P PRADO COMERCIO EIRELI ME foi inabilitado para o item 0088 pelo pregoeiro e, por 
não ter mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.

27/07/2020 - 11:09:36 Sistema
O fornecedor J C P PRADO COMERCIO EIRELI ME foi inabilitado para o item 0090 pelo pregoeiro e, por 
não ter mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.

27/07/2020 - 11:09:36 Sistema O fornecedor J C P PRADO COMERCIO EIRELI ME foi inabilitado para o item 0120 pelo pregoeiro.

27/07/2020 - 11:09:36 Sistema
O item 0120 tem como novo arrematante RKA COMERCIO SERVICOS LTDA com valor unitário de R$ 
15,70 e marca UNIDADE.

27/07/2020 - 11:09:36 Sistema O fornecedor J C P PRADO COMERCIO EIRELI ME foi inabilitado para o item 0123 pelo pregoeiro.

27/07/2020 - 11:09:36 Sistema
O item 0123 tem como novo arrematante RKA COMERCIO SERVICOS LTDA com valor unitário de R$ 
22,45 e marca UNIDADE.

27/07/2020 - 11:09:36 Sistema O fornecedor J C P PRADO COMERCIO EIRELI ME foi inabilitado para o item 0125 pelo pregoeiro.

27/07/2020 - 11:09:36 Sistema
O item 0125 tem como novo arrematante RKA COMERCIO SERVICOS LTDA com valor unitário de R$ 
66,00 e marca UNIDADE.

27/07/2020 - 11:09:36 Sistema O fornecedor J C P PRADO COMERCIO EIRELI ME foi inabilitado para o item 0126 pelo pregoeiro.

27/07/2020 - 11:09:36 Sistema
O item 0126 tem como novo arrematante RKA COMERCIO SERVICOS LTDA com valor unitário de R$ 
125,13 e marca UNIDADE.

27/07/2020 - 11:09:36 Sistema O fornecedor J C P PRADO COMERCIO EIRELI ME foi inabilitado para o item 0127 pelo pregoeiro.

27/07/2020 - 11:09:36 Sistema
O item 0127 tem como novo arrematante RKA COMERCIO SERVICOS LTDA com valor unitário de R$ 
13,25 e marca UNIDADE.

27/07/2020 - 11:09:36 Sistema O fornecedor J C P PRADO COMERCIO EIRELI ME foi inabilitado para o item 0129 pelo pregoeiro.

27/07/2020 - 11:09:36 Sistema
O item 0129 tem como novo arrematante RKA COMERCIO SERVICOS LTDA com valor unitário de R$ 
3,08 e marca UNIDADE.

27/07/2020 - 11:09:36 Sistema
O fornecedor J C P PRADO COMERCIO EIRELI ME foi inabilitado para o item 0138 pelo pregoeiro e, por 
não ter mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.

27/07/2020 - 11:09:36 Sistema
O fornecedor J C P PRADO COMERCIO EIRELI ME foi inabilitado para o item 0141 pelo pregoeiro e, por 
não ter mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.

27/07/2020 - 11:09:36 Sistema
O fornecedor J C P PRADO COMERCIO EIRELI ME foi inabilitado para o item 0146 pelo pregoeiro e, por 
não ter mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.

27/07/2020 - 11:09:36 Sistema O fornecedor J C P PRADO COMERCIO EIRELI ME foi inabilitado para o item 0152 pelo pregoeiro.

27/07/2020 - 11:09:36 Sistema
O item 0152 tem como novo arrematante D. C. DA SILVA COMERCIO - ME com valor unitário de R$ 
99,99 e marca TINTA.

27/07/2020 - 11:09:36 Sistema O fornecedor J C P PRADO COMERCIO EIRELI ME foi inabilitado para o item 0155 pelo pregoeiro.

27/07/2020 - 11:09:36 Sistema
O item 0155 tem como novo arrematante D. C. DA SILVA COMERCIO - ME com valor unitário de R$ 
22,99 e marca TINTA.

27/07/2020 - 11:09:36 Sistema O fornecedor J C P PRADO COMERCIO EIRELI ME foi inabilitado para o item 0157 pelo pregoeiro.

27/07/2020 - 11:09:36 Sistema O item 0157 tem como novo arrematante D. C. DA SILVA COMERCIO - ME com valor unitário de R$ 
69,99 e marca TINTA.

27/07/2020 - 11:09:36 Sistema O fornecedor J C P PRADO COMERCIO EIRELI ME foi inabilitado para o item 0161 pelo pregoeiro.

27/07/2020 - 11:09:36 Sistema
O item 0161 tem como novo arrematante RKA COMERCIO SERVICOS LTDA com valor unitário de R$ 
67,00 e marca UNIDADE.

27/07/2020 - 11:09:37 Sistema

Motivo: A proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - Os licitantes encaminharão, 
exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos 
no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário 
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a 
etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da proposta, acompanhada dos documentos de 
habilitação exigidos neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 9.2. fornecedores 
cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua 
declaração, em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, trabalhista à qualificação 
econômico-financeira e habilitação técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A proponente não atendeu os Item 9 do 
edital. 9.4.5. Certidão... (CONTINUA)

27/07/2020 - 11:09:37 Sistema

(CONT. 1) Especifica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada. 
(ausente); 9.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.5.4. ... Certidão Negativa de Infração Trabalhista. (ausente); 
9.7.1. ... Certidão Negativa de Protestos da sede do licitante, emitidas em seu nome, datadas dos 
últimos 90 (noventa) dias ou que esteja dentro do prazo de validade expresso nas próprias. 
(ausente); 9.7.2. Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da 
unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não superior a 30 (trinta) dias da data da 
abertura do certame, se outro prazo não constar no documento, através do site do (trf1). (ausente);

27/07/2020 - 11:09:37 Sistema

Motivo: A proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - Os licitantes encaminharão, 
exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos 
no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário 
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a 
etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da proposta, acompanhada dos documentos de 
habilitação exigidos neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 9.2. fornecedores 
cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua 
declaração, em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, trabalhista à qualificação 
econômico-financeira e habilitação técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A proponente não atendeu os Item 9 do 
edital. 9.4.5. Certidão... (CONTINUA)

27/07/2020 - 11:09:37 Sistema (CONT. 1) Especifica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada. 
(ausente); 9.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.5.4. ... Certidão Negativa de Infração Trabalhista. (ausente); 
9.7.1. ... Certidão Negativa de Protestos da sede do licitante, emitidas em seu nome, datadas dos 
últimos 90 (noventa) dias ou que esteja dentro do prazo de validade expresso nas próprias. 
(ausente); 9.7.2. Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da 
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unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não superior a 30 (trinta) dias da data da 
abertura do certame, se outro prazo não constar no documento, através do site do (trf1). (ausente);

27/07/2020 - 11:09:37 Sistema

Motivo: A proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - Os licitantes encaminharão, 
exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos 
no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário 
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a 
etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da proposta, acompanhada dos documentos de 
habilitação exigidos neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 9.2. fornecedores 
cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua 
declaração, em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, trabalhista à qualificação 
econômico-financeira e habilitação técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A proponente não atendeu os Item 9 do 
edital. 9.4.5. Certidão... (CONTINUA)

27/07/2020 - 11:09:37 Sistema

(CONT. 1) Especifica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada. 
(ausente); 9.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.5.4. ... Certidão Negativa de Infração Trabalhista. (ausente); 
9.7.1. ... Certidão Negativa de Protestos da sede do licitante, emitidas em seu nome, datadas dos 
últimos 90 (noventa) dias ou que esteja dentro do prazo de validade expresso nas próprias. 
(ausente); 9.7.2. Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da 
unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não superior a 30 (trinta) dias da data da 
abertura do certame, se outro prazo não constar no documento, através do site do (trf1). (ausente);

27/07/2020 - 11:09:37 Sistema

Motivo: A proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - Os licitantes encaminharão, 
exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos 
no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário 
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a 
etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da proposta, acompanhada dos documentos de 
habilitação exigidos neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 9.2. fornecedores 
cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua 
declaração, em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, trabalhista à qualificação 
econômico-financeira e habilitação técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A proponente não atendeu os Item 9 do 
edital. 9.4.5. Certidão... (CONTINUA)

27/07/2020 - 11:09:37 Sistema

(CONT. 1) Especifica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada. 
(ausente); 9.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.5.4. ... Certidão Negativa de Infração Trabalhista. (ausente); 
9.7.1. ... Certidão Negativa de Protestos da sede do licitante, emitidas em seu nome, datadas dos 
últimos 90 (noventa) dias ou que esteja dentro do prazo de validade expresso nas próprias. 
(ausente); 9.7.2. Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da 
unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não superior a 30 (trinta) dias da data da 
abertura do certame, se outro prazo não constar no documento, através do site do (trf1). (ausente);

27/07/2020 - 11:09:38 Sistema

Motivo: A proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - Os licitantes encaminharão, 
exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos 
no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário 
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a 
etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da proposta, acompanhada dos documentos de 
habilitação exigidos neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 9.2. fornecedores 
cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua 
declaração, em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, trabalhista à qualificação 
econômico-financeira e habilitação técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A proponente não atendeu os Item 9 do 
edital. 9.4.5. Certidão... (CONTINUA)

27/07/2020 - 11:09:38 Sistema

(CONT. 1) Especifica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada. 
(ausente); 9.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.5.4. ... Certidão Negativa de Infração Trabalhista. (ausente); 
9.7.1. ... Certidão Negativa de Protestos da sede do licitante, emitidas em seu nome, datadas dos 
últimos 90 (noventa) dias ou que esteja dentro do prazo de validade expresso nas próprias. 
(ausente); 9.7.2. Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da 
unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não superior a 30 (trinta) dias da data da 
abertura do certame, se outro prazo não constar no documento, através do site do (trf1). (ausente);

27/07/2020 - 11:09:38 Sistema

Motivo: A proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - Os licitantes encaminharão, 
exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos 
no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário 
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a 
etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da proposta, acompanhada dos documentos de 
habilitação exigidos neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 9.2. fornecedores 
cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua 
declaração, em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, trabalhista à qualificação 
econômico-financeira e habilitação técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A proponente não atendeu os Item 9 do 
edital. 9.4.5. Certidão... (CONTINUA)

27/07/2020 - 11:09:38 Sistema

(CONT. 1) Especifica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada. 
(ausente); 9.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.5.4. ... Certidão Negativa de Infração Trabalhista. (ausente); 
9.7.1. ... Certidão Negativa de Protestos da sede do licitante, emitidas em seu nome, datadas dos 
últimos 90 (noventa) dias ou que esteja dentro do prazo de validade expresso nas próprias. 
(ausente); 9.7.2. Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da 
unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não superior a 30 (trinta) dias da data da 
abertura do certame, se outro prazo não constar no documento, através do site do (trf1). (ausente);

27/07/2020 - 11:09:38 Sistema

Motivo: A proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - Os licitantes encaminharão, 
exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos 
no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário 
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a 
etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da proposta, acompanhada dos documentos de 
habilitação exigidos neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 9.2. fornecedores 
cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua 
declaração, em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, trabalhista à qualificação 
econômico-financeira e habilitação técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A proponente não atendeu os Item 9 do 
edital. 9.4.5. Certidão... (CONTINUA)

27/07/2020 - 11:09:38 Sistema

(CONT. 1) Especifica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada. 
(ausente); 9.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.5.4. ... Certidão Negativa de Infração Trabalhista. (ausente); 
9.7.1. ... Certidão Negativa de Protestos da sede do licitante, emitidas em seu nome, datadas dos 
últimos 90 (noventa) dias ou que esteja dentro do prazo de validade expresso nas próprias. 
(ausente); 9.7.2. Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da 
unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não superior a 30 (trinta) dias da data da 
abertura do certame, se outro prazo não constar no documento, através do site do (trf1). (ausente);

27/07/2020 - 11:09:38 Sistema

Motivo: A proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - Os licitantes encaminharão, 
exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos 
no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário 
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a 
etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da proposta, acompanhada dos documentos de 
habilitação exigidos neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 9.2. fornecedores 
cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua 
declaração, em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, trabalhista à qualificação 
econômico-financeira e habilitação técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A proponente não atendeu os Item 9 do 
edital. 9.4.5. Certidão... (CONTINUA)

27/07/2020 - 11:09:38 Sistema (CONT. 1) Especifica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada. 
(ausente); 9.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.5.4. ... Certidão Negativa de Infração Trabalhista. (ausente); 
9.7.1. ... Certidão Negativa de Protestos da sede do licitante, emitidas em seu nome, datadas dos 
últimos 90 (noventa) dias ou que esteja dentro do prazo de validade expresso nas próprias. 
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(ausente); 9.7.2. Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da 
unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não superior a 30 (trinta) dias da data da 
abertura do certame, se outro prazo não constar no documento, através do site do (trf1). (ausente);

27/07/2020 - 11:09:38 Sistema

Motivo: A proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - Os licitantes encaminharão, 
exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos 
no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário 
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a 
etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da proposta, acompanhada dos documentos de 
habilitação exigidos neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 9.2. fornecedores 
cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua 
declaração, em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, trabalhista à qualificação 
econômico-financeira e habilitação técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A proponente não atendeu os Item 9 do 
edital. 9.4.5. Certidão... (CONTINUA)

27/07/2020 - 11:09:38 Sistema

(CONT. 1) Especifica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada. 
(ausente); 9.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.5.4. ... Certidão Negativa de Infração Trabalhista. (ausente); 
9.7.1. ... Certidão Negativa de Protestos da sede do licitante, emitidas em seu nome, datadas dos 
últimos 90 (noventa) dias ou que esteja dentro do prazo de validade expresso nas próprias. 
(ausente); 9.7.2. Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da 
unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não superior a 30 (trinta) dias da data da 
abertura do certame, se outro prazo não constar no documento, através do site do (trf1). (ausente);

27/07/2020 - 11:09:39 Sistema

Motivo: A proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - Os licitantes encaminharão, 
exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos 
no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário 
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a 
etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da proposta, acompanhada dos documentos de 
habilitação exigidos neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 9.2. fornecedores 
cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua 
declaração, em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, trabalhista à qualificação 
econômico-financeira e habilitação técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A proponente não atendeu os Item 9 do 
edital. 9.4.5. Certidão... (CONTINUA)

27/07/2020 - 11:09:39 Sistema

(CONT. 1) Especifica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada. 
(ausente); 9.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.5.4. ... Certidão Negativa de Infração Trabalhista. (ausente); 
9.7.1. ... Certidão Negativa de Protestos da sede do licitante, emitidas em seu nome, datadas dos 
últimos 90 (noventa) dias ou que esteja dentro do prazo de validade expresso nas próprias. 
(ausente); 9.7.2. Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da 
unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não superior a 30 (trinta) dias da data da 
abertura do certame, se outro prazo não constar no documento, através do site do (trf1). (ausente);

27/07/2020 - 11:09:39 Sistema

Motivo: A proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - Os licitantes encaminharão, 
exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos 
no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário 
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a 
etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da proposta, acompanhada dos documentos de 
habilitação exigidos neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 9.2. fornecedores 
cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua 
declaração, em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, trabalhista à qualificação 
econômico-financeira e habilitação técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A proponente não atendeu os Item 9 do 
edital. 9.4.5. Certidão... (CONTINUA)

27/07/2020 - 11:09:39 Sistema

(CONT. 1) Especifica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada. 
(ausente); 9.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.5.4. ... Certidão Negativa de Infração Trabalhista. (ausente); 
9.7.1. ... Certidão Negativa de Protestos da sede do licitante, emitidas em seu nome, datadas dos 
últimos 90 (noventa) dias ou que esteja dentro do prazo de validade expresso nas próprias. 
(ausente); 9.7.2. Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da 
unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não superior a 30 (trinta) dias da data da 
abertura do certame, se outro prazo não constar no documento, através do site do (trf1). (ausente);

27/07/2020 - 11:09:39 Sistema

Motivo: A proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - Os licitantes encaminharão, 
exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos 
no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário 
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a 
etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da proposta, acompanhada dos documentos de 
habilitação exigidos neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 9.2. fornecedores 
cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua 
declaração, em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, trabalhista à qualificação 
econômico-financeira e habilitação técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A proponente não atendeu os Item 9 do 
edital. 9.4.5. Certidão... (CONTINUA)

27/07/2020 - 11:09:39 Sistema

(CONT. 1) Especifica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada. 
(ausente); 9.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.5.4. ... Certidão Negativa de Infração Trabalhista. (ausente); 
9.7.1. ... Certidão Negativa de Protestos da sede do licitante, emitidas em seu nome, datadas dos 
últimos 90 (noventa) dias ou que esteja dentro do prazo de validade expresso nas próprias. 
(ausente); 9.7.2. Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da 
unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não superior a 30 (trinta) dias da data da 
abertura do certame, se outro prazo não constar no documento, através do site do (trf1). (ausente);

27/07/2020 - 11:09:39 Sistema

Motivo: A proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - Os licitantes encaminharão, 
exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos 
no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário 
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a 
etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da proposta, acompanhada dos documentos de 
habilitação exigidos neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 9.2. fornecedores 
cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua 
declaração, em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, trabalhista à qualificação 
econômico-financeira e habilitação técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A proponente não atendeu os Item 9 do 
edital. 9.4.5. Certidão... (CONTINUA)

27/07/2020 - 11:09:39 Sistema

(CONT. 1) Especifica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada. 
(ausente); 9.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.5.4. ... Certidão Negativa de Infração Trabalhista. (ausente); 
9.7.1. ... Certidão Negativa de Protestos da sede do licitante, emitidas em seu nome, datadas dos 
últimos 90 (noventa) dias ou que esteja dentro do prazo de validade expresso nas próprias. 
(ausente); 9.7.2. Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da 
unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não superior a 30 (trinta) dias da data da 
abertura do certame, se outro prazo não constar no documento, através do site do (trf1). (ausente);

27/07/2020 - 11:09:39 Sistema

Motivo: A proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - Os licitantes encaminharão, 
exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos 
no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário 
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a 
etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da proposta, acompanhada dos documentos de 
habilitação exigidos neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 9.2. fornecedores 
cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua 
declaração, em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, trabalhista à qualificação 
econômico-financeira e habilitação técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A proponente não atendeu os Item 9 do 
edital. 9.4.5. Certidão... (CONTINUA)

27/07/2020 - 11:09:39 Sistema (CONT. 1) Especifica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada. 
(ausente); 9.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.5.4. ... Certidão Negativa de Infração Trabalhista. (ausente); 
9.7.1. ... Certidão Negativa de Protestos da sede do licitante, emitidas em seu nome, datadas dos 
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últimos 90 (noventa) dias ou que esteja dentro do prazo de validade expresso nas próprias. 
(ausente); 9.7.2. Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da 
unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não superior a 30 (trinta) dias da data da 
abertura do certame, se outro prazo não constar no documento, através do site do (trf1). (ausente);

27/07/2020 - 11:09:39 Sistema

Motivo: A proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - Os licitantes encaminharão, 
exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos 
no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário 
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a 
etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da proposta, acompanhada dos documentos de 
habilitação exigidos neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 9.2. fornecedores 
cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua 
declaração, em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, trabalhista à qualificação 
econômico-financeira e habilitação técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A proponente não atendeu os Item 9 do 
edital. 9.4.5. Certidão... (CONTINUA)

27/07/2020 - 11:09:39 Sistema

(CONT. 1) Especifica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada. 
(ausente); 9.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.5.4. ... Certidão Negativa de Infração Trabalhista. (ausente); 
9.7.1. ... Certidão Negativa de Protestos da sede do licitante, emitidas em seu nome, datadas dos 
últimos 90 (noventa) dias ou que esteja dentro do prazo de validade expresso nas próprias. 
(ausente); 9.7.2. Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da 
unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não superior a 30 (trinta) dias da data da 
abertura do certame, se outro prazo não constar no documento, através do site do (trf1). (ausente);

27/07/2020 - 11:09:39 Sistema

Motivo: A proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - Os licitantes encaminharão, 
exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos 
no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário 
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a 
etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da proposta, acompanhada dos documentos de 
habilitação exigidos neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 9.2. fornecedores 
cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua 
declaração, em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, trabalhista à qualificação 
econômico-financeira e habilitação técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A proponente não atendeu os Item 9 do 
edital. 9.4.5. Certidão... (CONTINUA)

27/07/2020 - 11:09:39 Sistema

(CONT. 1) Especifica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada. 
(ausente); 9.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.5.4. ... Certidão Negativa de Infração Trabalhista. (ausente); 
9.7.1. ... Certidão Negativa de Protestos da sede do licitante, emitidas em seu nome, datadas dos 
últimos 90 (noventa) dias ou que esteja dentro do prazo de validade expresso nas próprias. 
(ausente); 9.7.2. Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da 
unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não superior a 30 (trinta) dias da data da 
abertura do certame, se outro prazo não constar no documento, através do site do (trf1). (ausente);

27/07/2020 - 11:09:39 Sistema

Motivo: A proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - Os licitantes encaminharão, 
exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos 
no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário 
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a 
etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da proposta, acompanhada dos documentos de 
habilitação exigidos neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 9.2. fornecedores 
cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua 
declaração, em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, trabalhista à qualificação 
econômico-financeira e habilitação técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A proponente não atendeu os Item 9 do 
edital. 9.4.5. Certidão... (CONTINUA)

27/07/2020 - 11:09:39 Sistema

(CONT. 1) Especifica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada. 
(ausente); 9.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.5.4. ... Certidão Negativa de Infração Trabalhista. (ausente); 
9.7.1. ... Certidão Negativa de Protestos da sede do licitante, emitidas em seu nome, datadas dos 
últimos 90 (noventa) dias ou que esteja dentro do prazo de validade expresso nas próprias. 
(ausente); 9.7.2. Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da 
unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não superior a 30 (trinta) dias da data da 
abertura do certame, se outro prazo não constar no documento, através do site do (trf1). (ausente);

27/07/2020 - 11:09:40 Sistema

Motivo: A proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - Os licitantes encaminharão, 
exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos 
no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário 
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a 
etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da proposta, acompanhada dos documentos de 
habilitação exigidos neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 9.2. fornecedores 
cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua 
declaração, em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, trabalhista à qualificação 
econômico-financeira e habilitação técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A proponente não atendeu os Item 9 do 
edital. 9.4.5. Certidão... (CONTINUA)

27/07/2020 - 11:09:40 Sistema

(CONT. 1) Especifica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada. 
(ausente); 9.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.5.4. ... Certidão Negativa de Infração Trabalhista. (ausente); 
9.7.1. ... Certidão Negativa de Protestos da sede do licitante, emitidas em seu nome, datadas dos 
últimos 90 (noventa) dias ou que esteja dentro do prazo de validade expresso nas próprias. 
(ausente); 9.7.2. Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da 
unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não superior a 30 (trinta) dias da data da 
abertura do certame, se outro prazo não constar no documento, através do site do (trf1). (ausente);

27/07/2020 - 11:09:40 Sistema

Motivo: A proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - Os licitantes encaminharão, 
exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos 
no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário 
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a 
etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da proposta, acompanhada dos documentos de 
habilitação exigidos neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 9.2. fornecedores 
cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua 
declaração, em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, trabalhista à qualificação 
econômico-financeira e habilitação técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A proponente não atendeu os Item 9 do 
edital. 9.4.5. Certidão... (CONTINUA)

27/07/2020 - 11:09:40 Sistema

(CONT. 1) Especifica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada. 
(ausente); 9.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.5.4. ... Certidão Negativa de Infração Trabalhista. (ausente); 
9.7.1. ... Certidão Negativa de Protestos da sede do licitante, emitidas em seu nome, datadas dos 
últimos 90 (noventa) dias ou que esteja dentro do prazo de validade expresso nas próprias. 
(ausente); 9.7.2. Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da 
unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não superior a 30 (trinta) dias da data da 
abertura do certame, se outro prazo não constar no documento, através do site do (trf1). (ausente);

27/07/2020 - 11:09:40 Sistema

Motivo: A proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - Os licitantes encaminharão, 
exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos 
no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário 
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a 
etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da proposta, acompanhada dos documentos de 
habilitação exigidos neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 9.2. fornecedores 
cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua 
declaração, em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, trabalhista à qualificação 
econômico-financeira e habilitação técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A proponente não atendeu os Item 9 do 
edital. 9.4.5. Certidão... (CONTINUA)

27/07/2020 - 11:09:40 Sistema (CONT. 1) Especifica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada. 
(ausente); 9.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.5.4. ... Certidão Negativa de Infração Trabalhista. (ausente); 
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9.7.1. ... Certidão Negativa de Protestos da sede do licitante, emitidas em seu nome, datadas dos 
últimos 90 (noventa) dias ou que esteja dentro do prazo de validade expresso nas próprias. 
(ausente); 9.7.2. Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da 
unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não superior a 30 (trinta) dias da data da 
abertura do certame, se outro prazo não constar no documento, através do site do (trf1). (ausente);

27/07/2020 - 11:09:40 Sistema

Motivo: A proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - Os licitantes encaminharão, 
exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos 
no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário 
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a 
etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da proposta, acompanhada dos documentos de 
habilitação exigidos neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 9.2. fornecedores 
cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua 
declaração, em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, trabalhista à qualificação 
econômico-financeira e habilitação técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A proponente não atendeu os Item 9 do 
edital. 9.4.5. Certidão... (CONTINUA)

27/07/2020 - 11:09:40 Sistema

(CONT. 1) Especifica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada. 
(ausente); 9.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.5.4. ... Certidão Negativa de Infração Trabalhista. (ausente); 
9.7.1. ... Certidão Negativa de Protestos da sede do licitante, emitidas em seu nome, datadas dos 
últimos 90 (noventa) dias ou que esteja dentro do prazo de validade expresso nas próprias. 
(ausente); 9.7.2. Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da 
unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não superior a 30 (trinta) dias da data da 
abertura do certame, se outro prazo não constar no documento, através do site do (trf1). (ausente);

27/07/2020 - 11:09:40 Sistema

Motivo: A proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - Os licitantes encaminharão, 
exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos 
no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário 
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a 
etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da proposta, acompanhada dos documentos de 
habilitação exigidos neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 9.2. fornecedores 
cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua 
declaração, em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, trabalhista à qualificação 
econômico-financeira e habilitação técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A proponente não atendeu os Item 9 do 
edital. 9.4.5. Certidão... (CONTINUA)

27/07/2020 - 11:09:40 Sistema

(CONT. 1) Especifica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada. 
(ausente); 9.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.5.4. ... Certidão Negativa de Infração Trabalhista. (ausente); 
9.7.1. ... Certidão Negativa de Protestos da sede do licitante, emitidas em seu nome, datadas dos 
últimos 90 (noventa) dias ou que esteja dentro do prazo de validade expresso nas próprias. 
(ausente); 9.7.2. Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da 
unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não superior a 30 (trinta) dias da data da 
abertura do certame, se outro prazo não constar no documento, através do site do (trf1). (ausente);

27/07/2020 - 11:09:41 Sistema

Motivo: A proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - Os licitantes encaminharão, 
exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos 
no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário 
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a 
etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da proposta, acompanhada dos documentos de 
habilitação exigidos neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 9.2. fornecedores 
cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua 
declaração, em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, trabalhista à qualificação 
econômico-financeira e habilitação técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A proponente não atendeu os Item 9 do 
edital. 9.4.5. Certidão... (CONTINUA)

27/07/2020 - 11:09:41 Sistema

(CONT. 1) Especifica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada. 
(ausente); 9.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.5.4. ... Certidão Negativa de Infração Trabalhista. (ausente); 
9.7.1. ... Certidão Negativa de Protestos da sede do licitante, emitidas em seu nome, datadas dos 
últimos 90 (noventa) dias ou que esteja dentro do prazo de validade expresso nas próprias. 
(ausente); 9.7.2. Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da 
unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não superior a 30 (trinta) dias da data da 
abertura do certame, se outro prazo não constar no documento, através do site do (trf1). (ausente);

27/07/2020 - 11:09:41 Sistema

Motivo: A proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - Os licitantes encaminharão, 
exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos 
no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário 
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a 
etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da proposta, acompanhada dos documentos de 
habilitação exigidos neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 9.2. fornecedores 
cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua 
declaração, em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, trabalhista à qualificação 
econômico-financeira e habilitação técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A proponente não atendeu os Item 9 do 
edital. 9.4.5. Certidão... (CONTINUA)

27/07/2020 - 11:09:41 Sistema

(CONT. 1) Especifica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada. 
(ausente); 9.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.5.4. ... Certidão Negativa de Infração Trabalhista. (ausente); 
9.7.1. ... Certidão Negativa de Protestos da sede do licitante, emitidas em seu nome, datadas dos 
últimos 90 (noventa) dias ou que esteja dentro do prazo de validade expresso nas próprias. 
(ausente); 9.7.2. Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da 
unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não superior a 30 (trinta) dias da data da 
abertura do certame, se outro prazo não constar no documento, através do site do (trf1). (ausente);

27/07/2020 - 11:09:41 Sistema

Motivo: A proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - Os licitantes encaminharão, 
exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos 
no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário 
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a 
etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da proposta, acompanhada dos documentos de 
habilitação exigidos neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 9.2. fornecedores 
cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua 
declaração, em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, trabalhista à qualificação 
econômico-financeira e habilitação técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A proponente não atendeu os Item 9 do 
edital. 9.4.5. Certidão... (CONTINUA)

27/07/2020 - 11:09:41 Sistema

(CONT. 1) Especifica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada. 
(ausente); 9.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.5.4. ... Certidão Negativa de Infração Trabalhista. (ausente); 
9.7.1. ... Certidão Negativa de Protestos da sede do licitante, emitidas em seu nome, datadas dos 
últimos 90 (noventa) dias ou que esteja dentro do prazo de validade expresso nas próprias. 
(ausente); 9.7.2. Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da 
unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não superior a 30 (trinta) dias da data da 
abertura do certame, se outro prazo não constar no documento, através do site do (trf1). (ausente);

27/07/2020 - 11:09:41 Sistema

Motivo: A proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - Os licitantes encaminharão, 
exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos 
no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário 
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a 
etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da proposta, acompanhada dos documentos de 
habilitação exigidos neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 9.2. fornecedores 
cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua 
declaração, em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, trabalhista à qualificação 
econômico-financeira e habilitação técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A proponente não atendeu os Item 9 do 
edital. 9.4.5. Certidão... (CONTINUA)

27/07/2020 - 11:09:41 Sistema (CONT. 1) Especifica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada. 
(ausente); 9.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
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devidamente atualizada. (ausente); 9.5.4. ... Certidão Negativa de Infração Trabalhista. (ausente); 
9.7.1. ... Certidão Negativa de Protestos da sede do licitante, emitidas em seu nome, datadas dos 
últimos 90 (noventa) dias ou que esteja dentro do prazo de validade expresso nas próprias. 
(ausente); 9.7.2. Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da 
unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não superior a 30 (trinta) dias da data da 
abertura do certame, se outro prazo não constar no documento, através do site do (trf1). (ausente);

27/07/2020 - 11:09:42 Sistema

Motivo: A proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - Os licitantes encaminharão, 
exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos 
no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário 
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a 
etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da proposta, acompanhada dos documentos de 
habilitação exigidos neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 9.2. fornecedores 
cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua 
declaração, em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, trabalhista à qualificação 
econômico-financeira e habilitação técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A proponente não atendeu os Item 9 do 
edital. 9.4.5. Certidão... (CONTINUA)

27/07/2020 - 11:09:42 Sistema

(CONT. 1) Especifica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada. 
(ausente); 9.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.5.4. ... Certidão Negativa de Infração Trabalhista. (ausente); 
9.7.1. ... Certidão Negativa de Protestos da sede do licitante, emitidas em seu nome, datadas dos 
últimos 90 (noventa) dias ou que esteja dentro do prazo de validade expresso nas próprias. 
(ausente); 9.7.2. Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da 
unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não superior a 30 (trinta) dias da data da 
abertura do certame, se outro prazo não constar no documento, através do site do (trf1). (ausente);

27/07/2020 - 11:09:42 Sistema

Motivo: A proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - Os licitantes encaminharão, 
exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos 
no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário 
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a 
etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da proposta, acompanhada dos documentos de 
habilitação exigidos neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 9.2. fornecedores 
cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua 
declaração, em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, trabalhista à qualificação 
econômico-financeira e habilitação técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A proponente não atendeu os Item 9 do 
edital. 9.4.5. Certidão... (CONTINUA)

27/07/2020 - 11:09:42 Sistema

(CONT. 1) Especifica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada. 
(ausente); 9.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.5.4. ... Certidão Negativa de Infração Trabalhista. (ausente); 
9.7.1. ... Certidão Negativa de Protestos da sede do licitante, emitidas em seu nome, datadas dos 
últimos 90 (noventa) dias ou que esteja dentro do prazo de validade expresso nas próprias. 
(ausente); 9.7.2. Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da 
unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não superior a 30 (trinta) dias da data da 
abertura do certame, se outro prazo não constar no documento, através do site do (trf1). (ausente);

27/07/2020 - 11:09:42 Sistema

Motivo: A proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - Os licitantes encaminharão, 
exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos 
no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário 
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a 
etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da proposta, acompanhada dos documentos de 
habilitação exigidos neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 9.2. fornecedores 
cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua 
declaração, em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, trabalhista à qualificação 
econômico-financeira e habilitação técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A proponente não atendeu os Item 9 do 
edital. 9.4.5. Certidão... (CONTINUA)

27/07/2020 - 11:09:42 Sistema

(CONT. 1) Especifica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada. 
(ausente); 9.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.5.4. ... Certidão Negativa de Infração Trabalhista. (ausente); 
9.7.1. ... Certidão Negativa de Protestos da sede do licitante, emitidas em seu nome, datadas dos 
últimos 90 (noventa) dias ou que esteja dentro do prazo de validade expresso nas próprias. 
(ausente); 9.7.2. Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da 
unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não superior a 30 (trinta) dias da data da 
abertura do certame, se outro prazo não constar no documento, através do site do (trf1). (ausente);

27/07/2020 - 11:09:42 Sistema

Motivo: A proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - Os licitantes encaminharão, 
exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos 
no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário 
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a 
etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da proposta, acompanhada dos documentos de 
habilitação exigidos neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 9.2. fornecedores 
cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua 
declaração, em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, trabalhista à qualificação 
econômico-financeira e habilitação técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A proponente não atendeu os Item 9 do 
edital. 9.4.5. Certidão... (CONTINUA)

27/07/2020 - 11:09:42 Sistema

(CONT. 1) Especifica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada. 
(ausente); 9.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.5.4. ... Certidão Negativa de Infração Trabalhista. (ausente); 
9.7.1. ... Certidão Negativa de Protestos da sede do licitante, emitidas em seu nome, datadas dos 
últimos 90 (noventa) dias ou que esteja dentro do prazo de validade expresso nas próprias. 
(ausente); 9.7.2. Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da 
unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não superior a 30 (trinta) dias da data da 
abertura do certame, se outro prazo não constar no documento, através do site do (trf1). (ausente);

27/07/2020 - 11:09:42 Sistema

Motivo: A proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - Os licitantes encaminharão, 
exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos 
no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário 
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a 
etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da proposta, acompanhada dos documentos de 
habilitação exigidos neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 9.2. fornecedores 
cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua 
declaração, em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, trabalhista à qualificação 
econômico-financeira e habilitação técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A proponente não atendeu os Item 9 do 
edital. 9.4.5. Certidão... (CONTINUA)

27/07/2020 - 11:09:42 Sistema

(CONT. 1) Especifica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada. 
(ausente); 9.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.5.4. ... Certidão Negativa de Infração Trabalhista. (ausente); 
9.7.1. ... Certidão Negativa de Protestos da sede do licitante, emitidas em seu nome, datadas dos 
últimos 90 (noventa) dias ou que esteja dentro do prazo de validade expresso nas próprias. 
(ausente); 9.7.2. Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da 
unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não superior a 30 (trinta) dias da data da 
abertura do certame, se outro prazo não constar no documento, através do site do (trf1). (ausente);

27/07/2020 - 11:09:42 Sistema

Motivo: A proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - Os licitantes encaminharão, 
exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos 
no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário 
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a 
etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da proposta, acompanhada dos documentos de 
habilitação exigidos neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 9.2. fornecedores 
cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua 
declaração, em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, trabalhista à qualificação 
econômico-financeira e habilitação técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A proponente não atendeu os Item 9 do 
edital. 9.4.5. Certidão... (CONTINUA)

27/07/2020 - 11:09:42 Sistema
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(CONT. 1) Especifica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada. 
(ausente); 9.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.5.4. ... Certidão Negativa de Infração Trabalhista. (ausente); 
9.7.1. ... Certidão Negativa de Protestos da sede do licitante, emitidas em seu nome, datadas dos 
últimos 90 (noventa) dias ou que esteja dentro do prazo de validade expresso nas próprias. 
(ausente); 9.7.2. Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da 
unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não superior a 30 (trinta) dias da data da 
abertura do certame, se outro prazo não constar no documento, através do site do (trf1). (ausente);

27/07/2020 - 11:09:42 Sistema

Motivo: A proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - Os licitantes encaminharão, 
exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos 
no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário 
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a 
etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da proposta, acompanhada dos documentos de 
habilitação exigidos neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 9.2. fornecedores 
cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua 
declaração, em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, trabalhista à qualificação 
econômico-financeira e habilitação técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A proponente não atendeu os Item 9 do 
edital. 9.4.5. Certidão... (CONTINUA)

27/07/2020 - 11:09:42 Sistema

(CONT. 1) Especifica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada. 
(ausente); 9.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.5.4. ... Certidão Negativa de Infração Trabalhista. (ausente); 
9.7.1. ... Certidão Negativa de Protestos da sede do licitante, emitidas em seu nome, datadas dos 
últimos 90 (noventa) dias ou que esteja dentro do prazo de validade expresso nas próprias. 
(ausente); 9.7.2. Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da 
unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não superior a 30 (trinta) dias da data da 
abertura do certame, se outro prazo não constar no documento, através do site do (trf1). (ausente);

27/07/2020 - 11:09:42 Sistema

Motivo: A proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - Os licitantes encaminharão, 
exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos 
no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário 
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a 
etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da proposta, acompanhada dos documentos de 
habilitação exigidos neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 9.2. fornecedores 
cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua 
declaração, em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, trabalhista à qualificação 
econômico-financeira e habilitação técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A proponente não atendeu os Item 9 do 
edital. 9.4.5. Certidão... (CONTINUA)

27/07/2020 - 11:09:42 Sistema

(CONT. 1) Especifica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada. 
(ausente); 9.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.5.4. ... Certidão Negativa de Infração Trabalhista. (ausente); 
9.7.1. ... Certidão Negativa de Protestos da sede do licitante, emitidas em seu nome, datadas dos 
últimos 90 (noventa) dias ou que esteja dentro do prazo de validade expresso nas próprias. 
(ausente); 9.7.2. Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da 
unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não superior a 30 (trinta) dias da data da 
abertura do certame, se outro prazo não constar no documento, através do site do (trf1). (ausente);

27/07/2020 - 11:09:42 Sistema

Motivo: A proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - Os licitantes encaminharão, 
exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos 
no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário 
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a 
etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da proposta, acompanhada dos documentos de 
habilitação exigidos neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 9.2. fornecedores 
cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua 
declaração, em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, trabalhista à qualificação 
econômico-financeira e habilitação técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A proponente não atendeu os Item 9 do 
edital. 9.4.5. Certidão... (CONTINUA)

27/07/2020 - 11:09:42 Sistema

(CONT. 1) Especifica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada. 
(ausente); 9.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.5.4. ... Certidão Negativa de Infração Trabalhista. (ausente); 
9.7.1. ... Certidão Negativa de Protestos da sede do licitante, emitidas em seu nome, datadas dos 
últimos 90 (noventa) dias ou que esteja dentro do prazo de validade expresso nas próprias. 
(ausente); 9.7.2. Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da 
unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não superior a 30 (trinta) dias da data da 
abertura do certame, se outro prazo não constar no documento, através do site do (trf1). (ausente);

27/07/2020 - 11:09:42 Sistema

Motivo: A proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - Os licitantes encaminharão, 
exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos 
no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário 
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a 
etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da proposta, acompanhada dos documentos de 
habilitação exigidos neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 9.2. fornecedores 
cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua 
declaração, em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, trabalhista à qualificação 
econômico-financeira e habilitação técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A proponente não atendeu os Item 9 do 
edital. 9.4.5. Certidão... (CONTINUA)

27/07/2020 - 11:09:42 Sistema

(CONT. 1) Especifica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada. 
(ausente); 9.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.5.4. ... Certidão Negativa de Infração Trabalhista. (ausente); 
9.7.1. ... Certidão Negativa de Protestos da sede do licitante, emitidas em seu nome, datadas dos 
últimos 90 (noventa) dias ou que esteja dentro do prazo de validade expresso nas próprias. 
(ausente); 9.7.2. Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da 
unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não superior a 30 (trinta) dias da data da 
abertura do certame, se outro prazo não constar no documento, através do site do (trf1). (ausente);

27/07/2020 - 11:09:42 Sistema

Motivo: A proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - Os licitantes encaminharão, 
exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos 
no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário 
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a 
etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da proposta, acompanhada dos documentos de 
habilitação exigidos neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 9.2. fornecedores 
cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua 
declaração, em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, trabalhista à qualificação 
econômico-financeira e habilitação técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A proponente não atendeu os Item 9 do 
edital. 9.4.5. Certidão... (CONTINUA)

27/07/2020 - 11:09:42 Sistema

(CONT. 1) Especifica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada. 
(ausente); 9.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.5.4. ... Certidão Negativa de Infração Trabalhista. (ausente); 
9.7.1. ... Certidão Negativa de Protestos da sede do licitante, emitidas em seu nome, datadas dos 
últimos 90 (noventa) dias ou que esteja dentro do prazo de validade expresso nas próprias. 
(ausente); 9.7.2. Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da 
unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não superior a 30 (trinta) dias da data da 
abertura do certame, se outro prazo não constar no documento, através do site do (trf1). (ausente);

27/07/2020 - 11:09:42 Sistema Motivo: A proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - Os licitantes encaminharão, 
exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos 
no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário 
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a 
etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da proposta, acompanhada dos documentos de 
habilitação exigidos neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 9.2. fornecedores 
cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua 
declaração, em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, trabalhista à qualificação 
econômico-financeira e habilitação técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 

Page 216 of 232Portal de Compras Públicas | Ata Final

30/07/2020file:///C:/Users/FABIO/Downloads/AtaTotal_120274.html



Data Apelido Frase
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A proponente não atendeu os Item 9 do 
edital. 9.4.5. Certidão... (CONTINUA)

27/07/2020 - 11:09:42 Sistema

(CONT. 1) Especifica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada. 
(ausente); 9.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.5.4. ... Certidão Negativa de Infração Trabalhista. (ausente); 
9.7.1. ... Certidão Negativa de Protestos da sede do licitante, emitidas em seu nome, datadas dos 
últimos 90 (noventa) dias ou que esteja dentro do prazo de validade expresso nas próprias. 
(ausente); 9.7.2. Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da 
unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não superior a 30 (trinta) dias da data da 
abertura do certame, se outro prazo não constar no documento, através do site do (trf1). (ausente);

27/07/2020 - 11:09:43 Sistema

Motivo: A proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - Os licitantes encaminharão, 
exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos 
no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário 
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a 
etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da proposta, acompanhada dos documentos de 
habilitação exigidos neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 9.2. fornecedores 
cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua 
declaração, em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, trabalhista à qualificação 
econômico-financeira e habilitação técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A proponente não atendeu os Item 9 do 
edital. 9.4.5. Certidão... (CONTINUA)

27/07/2020 - 11:09:43 Sistema

(CONT. 1) Especifica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada. 
(ausente); 9.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.5.4. ... Certidão Negativa de Infração Trabalhista. (ausente); 
9.7.1. ... Certidão Negativa de Protestos da sede do licitante, emitidas em seu nome, datadas dos 
últimos 90 (noventa) dias ou que esteja dentro do prazo de validade expresso nas próprias. 
(ausente); 9.7.2. Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da 
unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não superior a 30 (trinta) dias da data da 
abertura do certame, se outro prazo não constar no documento, através do site do (trf1). (ausente);

27/07/2020 - 11:09:43 Sistema

Motivo: A proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - Os licitantes encaminharão, 
exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos 
no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário 
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a 
etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da proposta, acompanhada dos documentos de 
habilitação exigidos neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 9.2. fornecedores 
cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua 
declaração, em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, trabalhista à qualificação 
econômico-financeira e habilitação técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A proponente não atendeu os Item 9 do 
edital. 9.4.5. Certidão... (CONTINUA)

27/07/2020 - 11:09:43 Sistema

(CONT. 1) Especifica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada. 
(ausente); 9.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.5.4. ... Certidão Negativa de Infração Trabalhista. (ausente); 
9.7.1. ... Certidão Negativa de Protestos da sede do licitante, emitidas em seu nome, datadas dos 
últimos 90 (noventa) dias ou que esteja dentro do prazo de validade expresso nas próprias. 
(ausente); 9.7.2. Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da 
unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não superior a 30 (trinta) dias da data da 
abertura do certame, se outro prazo não constar no documento, através do site do (trf1). (ausente);

27/07/2020 - 11:09:43 Sistema

Motivo: A proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - Os licitantes encaminharão, 
exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos 
no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário 
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a 
etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da proposta, acompanhada dos documentos de 
habilitação exigidos neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 9.2. fornecedores 
cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua 
declaração, em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, trabalhista à qualificação 
econômico-financeira e habilitação técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A proponente não atendeu os Item 9 do 
edital. 9.4.5. Certidão... (CONTINUA)

27/07/2020 - 11:09:43 Sistema

(CONT. 1) Especifica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada. 
(ausente); 9.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.5.4. ... Certidão Negativa de Infração Trabalhista. (ausente); 
9.7.1. ... Certidão Negativa de Protestos da sede do licitante, emitidas em seu nome, datadas dos 
últimos 90 (noventa) dias ou que esteja dentro do prazo de validade expresso nas próprias. 
(ausente); 9.7.2. Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da 
unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não superior a 30 (trinta) dias da data da 
abertura do certame, se outro prazo não constar no documento, através do site do (trf1). (ausente);

27/07/2020 - 11:09:43 Sistema

Motivo: A proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - Os licitantes encaminharão, 
exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos 
no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário 
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a 
etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da proposta, acompanhada dos documentos de 
habilitação exigidos neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 9.2. fornecedores 
cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua 
declaração, em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, trabalhista à qualificação 
econômico-financeira e habilitação técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A proponente não atendeu os Item 9 do 
edital. 9.4.5. Certidão... (CONTINUA)

27/07/2020 - 11:09:43 Sistema

(CONT. 1) Especifica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada. 
(ausente); 9.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.5.4. ... Certidão Negativa de Infração Trabalhista. (ausente); 
9.7.1. ... Certidão Negativa de Protestos da sede do licitante, emitidas em seu nome, datadas dos 
últimos 90 (noventa) dias ou que esteja dentro do prazo de validade expresso nas próprias. 
(ausente); 9.7.2. Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da 
unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não superior a 30 (trinta) dias da data da 
abertura do certame, se outro prazo não constar no documento, através do site do (trf1). (ausente);

27/07/2020 - 11:09:43 Sistema

Motivo: A proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - Os licitantes encaminharão, 
exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos 
no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário 
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a 
etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da proposta, acompanhada dos documentos de 
habilitação exigidos neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 9.2. fornecedores 
cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua 
declaração, em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, trabalhista à qualificação 
econômico-financeira e habilitação técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A proponente não atendeu os Item 9 do 
edital. 9.4.5. Certidão... (CONTINUA)

27/07/2020 - 11:09:43 Sistema

(CONT. 1) Especifica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada. 
(ausente); 9.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.5.4. ... Certidão Negativa de Infração Trabalhista. (ausente); 
9.7.1. ... Certidão Negativa de Protestos da sede do licitante, emitidas em seu nome, datadas dos 
últimos 90 (noventa) dias ou que esteja dentro do prazo de validade expresso nas próprias. 
(ausente); 9.7.2. Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da 
unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não superior a 30 (trinta) dias da data da 
abertura do certame, se outro prazo não constar no documento, através do site do (trf1). (ausente);

27/07/2020 - 11:09:43 Sistema Motivo: A proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - Os licitantes encaminharão, 
exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos 
no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário 
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a 
etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da proposta, acompanhada dos documentos de 
habilitação exigidos neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 9.2. fornecedores 
cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua 
declaração, em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, trabalhista à qualificação 
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econômico-financeira e habilitação técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A proponente não atendeu os Item 9 do 
edital. 9.4.5. Certidão... (CONTINUA)

27/07/2020 - 11:09:43 Sistema

(CONT. 1) Especifica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada. 
(ausente); 9.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.5.4. ... Certidão Negativa de Infração Trabalhista. (ausente); 
9.7.1. ... Certidão Negativa de Protestos da sede do licitante, emitidas em seu nome, datadas dos 
últimos 90 (noventa) dias ou que esteja dentro do prazo de validade expresso nas próprias. 
(ausente); 9.7.2. Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da 
unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não superior a 30 (trinta) dias da data da 
abertura do certame, se outro prazo não constar no documento, através do site do (trf1). (ausente);

27/07/2020 - 11:09:43 Sistema

Motivo: A proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - Os licitantes encaminharão, 
exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos 
no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário 
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a 
etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da proposta, acompanhada dos documentos de 
habilitação exigidos neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 9.2. fornecedores 
cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua 
declaração, em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, trabalhista à qualificação 
econômico-financeira e habilitação técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A proponente não atendeu os Item 9 do 
edital. 9.4.5. Certidão... (CONTINUA)

27/07/2020 - 11:09:43 Sistema

(CONT. 1) Especifica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada. 
(ausente); 9.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.5.4. ... Certidão Negativa de Infração Trabalhista. (ausente); 
9.7.1. ... Certidão Negativa de Protestos da sede do licitante, emitidas em seu nome, datadas dos 
últimos 90 (noventa) dias ou que esteja dentro do prazo de validade expresso nas próprias. 
(ausente); 9.7.2. Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da 
unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não superior a 30 (trinta) dias da data da 
abertura do certame, se outro prazo não constar no documento, através do site do (trf1). (ausente);

27/07/2020 - 11:09:43 Sistema

Motivo: A proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - Os licitantes encaminharão, 
exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos 
no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário 
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a 
etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da proposta, acompanhada dos documentos de 
habilitação exigidos neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 9.2. fornecedores 
cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua 
declaração, em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, trabalhista à qualificação 
econômico-financeira e habilitação técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A proponente não atendeu os Item 9 do 
edital. 9.4.5. Certidão... (CONTINUA)

27/07/2020 - 11:09:43 Sistema

(CONT. 1) Especifica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada. 
(ausente); 9.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.5.4. ... Certidão Negativa de Infração Trabalhista. (ausente); 
9.7.1. ... Certidão Negativa de Protestos da sede do licitante, emitidas em seu nome, datadas dos 
últimos 90 (noventa) dias ou que esteja dentro do prazo de validade expresso nas próprias. 
(ausente); 9.7.2. Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da 
unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não superior a 30 (trinta) dias da data da 
abertura do certame, se outro prazo não constar no documento, através do site do (trf1). (ausente);

27/07/2020 - 11:09:43 Sistema

Motivo: A proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - Os licitantes encaminharão, 
exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos 
no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário 
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a 
etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da proposta, acompanhada dos documentos de 
habilitação exigidos neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 9.2. fornecedores 
cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua 
declaração, em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, trabalhista à qualificação 
econômico-financeira e habilitação técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A proponente não atendeu os Item 9 do 
edital. 9.4.5. Certidão... (CONTINUA)

27/07/2020 - 11:09:43 Sistema

(CONT. 1) Especifica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada. 
(ausente); 9.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.5.4. ... Certidão Negativa de Infração Trabalhista. (ausente); 
9.7.1. ... Certidão Negativa de Protestos da sede do licitante, emitidas em seu nome, datadas dos 
últimos 90 (noventa) dias ou que esteja dentro do prazo de validade expresso nas próprias. 
(ausente); 9.7.2. Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da 
unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não superior a 30 (trinta) dias da data da 
abertura do certame, se outro prazo não constar no documento, através do site do (trf1). (ausente);

27/07/2020 - 11:09:44 Sistema

Motivo: A proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - Os licitantes encaminharão, 
exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos 
no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário 
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a 
etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da proposta, acompanhada dos documentos de 
habilitação exigidos neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 9.2. fornecedores 
cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua 
declaração, em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, trabalhista à qualificação 
econômico-financeira e habilitação técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A proponente não atendeu os Item 9 do 
edital. 9.4.5. Certidão... (CONTINUA)

27/07/2020 - 11:09:44 Sistema

(CONT. 1) Especifica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada. 
(ausente); 9.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.5.4. ... Certidão Negativa de Infração Trabalhista. (ausente); 
9.7.1. ... Certidão Negativa de Protestos da sede do licitante, emitidas em seu nome, datadas dos 
últimos 90 (noventa) dias ou que esteja dentro do prazo de validade expresso nas próprias. 
(ausente); 9.7.2. Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da 
unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não superior a 30 (trinta) dias da data da 
abertura do certame, se outro prazo não constar no documento, através do site do (trf1). (ausente);

27/07/2020 - 11:09:44 Sistema

Motivo: A proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - Os licitantes encaminharão, 
exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos 
no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário 
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a 
etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da proposta, acompanhada dos documentos de 
habilitação exigidos neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 9.2. fornecedores 
cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua 
declaração, em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, trabalhista à qualificação 
econômico-financeira e habilitação técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A proponente não atendeu os Item 9 do 
edital. 9.4.5. Certidão... (CONTINUA)

27/07/2020 - 11:09:44 Sistema

(CONT. 1) Especifica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada. 
(ausente); 9.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.5.4. ... Certidão Negativa de Infração Trabalhista. (ausente); 
9.7.1. ... Certidão Negativa de Protestos da sede do licitante, emitidas em seu nome, datadas dos 
últimos 90 (noventa) dias ou que esteja dentro do prazo de validade expresso nas próprias. 
(ausente); 9.7.2. Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da 
unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não superior a 30 (trinta) dias da data da 
abertura do certame, se outro prazo não constar no documento, através do site do (trf1). (ausente);

27/07/2020 - 11:09:44 Sistema Motivo: A proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - Os licitantes encaminharão, 
exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos 
no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário 
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a 
etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da proposta, acompanhada dos documentos de 
habilitação exigidos neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 9.2. fornecedores 
cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua 
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declaração, em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, trabalhista à qualificação 
econômico-financeira e habilitação técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A proponente não atendeu os Item 9 do 
edital. 9.4.5. Certidão... (CONTINUA)

27/07/2020 - 11:09:44 Sistema

(CONT. 1) Especifica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada. 
(ausente); 9.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.5.4. ... Certidão Negativa de Infração Trabalhista. (ausente); 
9.7.1. ... Certidão Negativa de Protestos da sede do licitante, emitidas em seu nome, datadas dos 
últimos 90 (noventa) dias ou que esteja dentro do prazo de validade expresso nas próprias. 
(ausente); 9.7.2. Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da 
unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não superior a 30 (trinta) dias da data da 
abertura do certame, se outro prazo não constar no documento, através do site do (trf1). (ausente);

27/07/2020 - 11:09:44 Sistema

Motivo: A proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - Os licitantes encaminharão, 
exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos 
no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário 
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a 
etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da proposta, acompanhada dos documentos de 
habilitação exigidos neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 9.2. fornecedores 
cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua 
declaração, em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, trabalhista à qualificação 
econômico-financeira e habilitação técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A proponente não atendeu os Item 9 do 
edital. 9.4.5. Certidão... (CONTINUA)

27/07/2020 - 11:09:44 Sistema

(CONT. 1) Especifica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada. 
(ausente); 9.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.5.4. ... Certidão Negativa de Infração Trabalhista. (ausente); 
9.7.1. ... Certidão Negativa de Protestos da sede do licitante, emitidas em seu nome, datadas dos 
últimos 90 (noventa) dias ou que esteja dentro do prazo de validade expresso nas próprias. 
(ausente); 9.7.2. Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da 
unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não superior a 30 (trinta) dias da data da 
abertura do certame, se outro prazo não constar no documento, através do site do (trf1). (ausente);

27/07/2020 - 11:09:44 Sistema

Motivo: A proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - Os licitantes encaminharão, 
exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos 
no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário 
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a 
etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da proposta, acompanhada dos documentos de 
habilitação exigidos neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 9.2. fornecedores 
cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua 
declaração, em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, trabalhista à qualificação 
econômico-financeira e habilitação técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A proponente não atendeu os Item 9 do 
edital. 9.4.5. Certidão... (CONTINUA)

27/07/2020 - 11:09:44 Sistema

(CONT. 1) Especifica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada. 
(ausente); 9.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, 
devidamente atualizada. (ausente); 9.5.4. ... Certidão Negativa de Infração Trabalhista. (ausente); 
9.7.1. ... Certidão Negativa de Protestos da sede do licitante, emitidas em seu nome, datadas dos 
últimos 90 (noventa) dias ou que esteja dentro do prazo de validade expresso nas próprias. 
(ausente); 9.7.2. Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da 
unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não superior a 30 (trinta) dias da data da 
abertura do certame, se outro prazo não constar no documento, através do site do (trf1). (ausente);

27/07/2020 - 11:26:38 Sistema O fornecedor Gpa Gerenciamento e Projetos Ltda foi inabilitado no processo.

27/07/2020 - 11:26:38 Sistema

Motivo: A proponente não atendeu o Item 8.21 do edital. 8.21. Todos os licitantes que tiverem suas 
ofertas regularmente aceitas deverão encaminhar proposta inicial e realinhada no prazo máximo de 
60 (sessenta) minutos via sistema; A proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - Os licitantes 
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os documentos de 
habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o 
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á 
automaticamente a etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da proposta, acompanhada 
dos documentos de habilitação exigidos neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. 
* 9.2. fornecedores cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF, deverão 
encaminhar sua declaração, em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, trabalhista à 
qualificação... (CONTINUA)

27/07/2020 - 11:26:38 Sistema

(CONT. 1) econômico-financeira e habilitação técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, 
`PAR` 3º, 13 a 18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A proponente não 
atendeu os Item 9 do edital. 9.4.5. Certidão Especifica, emitida pela Junta Comercial da sede da 
licitante, devidamente atualizada. (ausente); 9.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta 
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada. (ausente); 9.5.4. ... Certidão Negativa de 
Infração Trabalhista. (ausente); 9.7.1. ... Certidão Negativa de Protestos da sede do licitante, 
emitidas em seu nome, datadas dos últimos 90 (noventa) dias ou que esteja dentro do prazo de 
validade expresso nas próprias. (ausente); 9.7.2. Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito 
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não superior a 30 
(trinta) dias da data da abertura do certame, se outro prazo não constar no documento, através do 
site do...

27/07/2020 - 11:26:38 Sistema (CONT. 2) (trf1). (ausente);
27/07/2020 - 11:26:38 Sistema O fornecedor Gpa Gerenciamento e Projetos Ltda foi inabilitado para o item 0002 pelo pregoeiro.

27/07/2020 - 11:26:38 Sistema

Motivo: A proponente não atendeu o Item 8.21 do edital. 8.21. Todos os licitantes que tiverem suas 
ofertas regularmente aceitas deverão encaminhar proposta inicial e realinhada no prazo máximo de 
60 (sessenta) minutos via sistema; A proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - Os licitantes 
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os documentos de 
habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o 
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á 
automaticamente a etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da proposta, acompanhada 
dos documentos de habilitação exigidos neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. 
* 9.2. fornecedores cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF, deverão 
encaminhar sua declaração, em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, trabalhista à 
qualificação... (CONTINUA)

27/07/2020 - 11:26:38 Sistema

(CONT. 1) econômico-financeira e habilitação técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, 
`PAR` 3º, 13 a 18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A proponente não 
atendeu os Item 9 do edital. 9.4.5. Certidão Especifica, emitida pela Junta Comercial da sede da 
licitante, devidamente atualizada. (ausente); 9.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta 
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada. (ausente); 9.5.4. ... Certidão Negativa de 
Infração Trabalhista. (ausente); 9.7.1. ... Certidão Negativa de Protestos da sede do licitante, 
emitidas em seu nome, datadas dos últimos 90 (noventa) dias ou que esteja dentro do prazo de 
validade expresso nas próprias. (ausente); 9.7.2. Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito 
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não superior a 30 
(trinta) dias da data da abertura do certame, se outro prazo não constar no documento, através do 
site do...

27/07/2020 - 11:26:38 Sistema (CONT. 2) (trf1). (ausente);

27/07/2020 - 11:26:38 Sistema
O item 0002 tem como novo arrematante RKA COMERCIO SERVICOS LTDA com valor unitário de R$ 
25,70 e marca UNIDADE.

27/07/2020 - 11:26:38 Sistema O fornecedor Gpa Gerenciamento e Projetos Ltda foi inabilitado para o item 0028 pelo pregoeiro.

27/07/2020 - 11:26:38 Sistema

Motivo: A proponente não atendeu o Item 8.21 do edital. 8.21. Todos os licitantes que tiverem suas 
ofertas regularmente aceitas deverão encaminhar proposta inicial e realinhada no prazo máximo de 
60 (sessenta) minutos via sistema; A proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - Os licitantes 
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os documentos de 
habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o 
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á 
automaticamente a etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da proposta, acompanhada 
dos documentos de habilitação exigidos neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. 
* 9.2. fornecedores cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF, deverão 
encaminhar sua declaração, em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, trabalhista à 
qualificação... (CONTINUA)
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27/07/2020 - 11:26:38 Sistema (CONT. 1) econômico-financeira e habilitação técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, 

`PAR` 3º, 13 a 18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A proponente não 
atendeu os Item 9 do edital. 9.4.5. Certidão Especifica, emitida pela Junta Comercial da sede da 
licitante, devidamente atualizada. (ausente); 9.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta 
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada. (ausente); 9.5.4. ... Certidão Negativa de 
Infração Trabalhista. (ausente); 9.7.1. ... Certidão Negativa de Protestos da sede do licitante, 
emitidas em seu nome, datadas dos últimos 90 (noventa) dias ou que esteja dentro do prazo de 
validade expresso nas próprias. (ausente); 9.7.2. Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito 
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não superior a 30 
(trinta) dias da data da abertura do certame, se outro prazo não constar no documento, através do 
site do...

27/07/2020 - 11:26:38 Sistema (CONT. 2) (trf1). (ausente);

27/07/2020 - 11:26:38 Sistema
O item 0028 tem como novo arrematante RKA COMERCIO SERVICOS LTDA com valor unitário de R$ 
2,17 e marca METRO.

27/07/2020 - 11:26:38 Sistema O fornecedor Gpa Gerenciamento e Projetos Ltda foi inabilitado para o item 0030 pelo pregoeiro.

27/07/2020 - 11:26:38 Sistema

Motivo: A proponente não atendeu o Item 8.21 do edital. 8.21. Todos os licitantes que tiverem suas 
ofertas regularmente aceitas deverão encaminhar proposta inicial e realinhada no prazo máximo de 
60 (sessenta) minutos via sistema; A proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - Os licitantes 
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os documentos de 
habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o 
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á 
automaticamente a etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da proposta, acompanhada 
dos documentos de habilitação exigidos neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. 
* 9.2. fornecedores cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF, deverão 
encaminhar sua declaração, em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, trabalhista à 
qualificação... (CONTINUA)

27/07/2020 - 11:26:38 Sistema

(CONT. 1) econômico-financeira e habilitação técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, 
`PAR` 3º, 13 a 18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A proponente não 
atendeu os Item 9 do edital. 9.4.5. Certidão Especifica, emitida pela Junta Comercial da sede da 
licitante, devidamente atualizada. (ausente); 9.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta 
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada. (ausente); 9.5.4. ... Certidão Negativa de 
Infração Trabalhista. (ausente); 9.7.1. ... Certidão Negativa de Protestos da sede do licitante, 
emitidas em seu nome, datadas dos últimos 90 (noventa) dias ou que esteja dentro do prazo de 
validade expresso nas próprias. (ausente); 9.7.2. Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito 
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não superior a 30 
(trinta) dias da data da abertura do certame, se outro prazo não constar no documento, através do 
site do...

27/07/2020 - 11:26:38 Sistema (CONT. 2) (trf1). (ausente);

27/07/2020 - 11:26:38 Sistema
O item 0030 tem como novo arrematante RKA COMERCIO SERVICOS LTDA com valor unitário de R$ 
1,66 e marca METRO.

27/07/2020 - 11:26:38 Sistema O fornecedor Gpa Gerenciamento e Projetos Ltda foi inabilitado para o item 0031 pelo pregoeiro.

27/07/2020 - 11:26:38 Sistema

Motivo: A proponente não atendeu o Item 8.21 do edital. 8.21. Todos os licitantes que tiverem suas 
ofertas regularmente aceitas deverão encaminhar proposta inicial e realinhada no prazo máximo de 
60 (sessenta) minutos via sistema; A proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - Os licitantes 
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os documentos de 
habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o 
horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á 
automaticamente a etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da proposta, acompanhada 
dos documentos de habilitação exigidos neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. 
* 9.2. fornecedores cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF, deverão 
encaminhar sua declaração, em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, trabalhista à 
qualificação... (CONTINUA)

27/07/2020 - 11:26:38 Sistema

(CONT. 1) econômico-financeira e habilitação técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, 
`PAR` 3º, 13 a 18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A proponente não 
atendeu os Item 9 do edital. 9.4.5. Certidão Especifica, emitida pela Junta Comercial da sede da 
licitante, devidamente atualizada. (ausente); 9.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta 
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada. (ausente); 9.5.4. ... Certidão Negativa de 
Infração Trabalhista. (ausente); 9.7.1. ... Certidão Negativa de Protestos da sede do licitante, 
emitidas em seu nome, datadas dos últimos 90 (noventa) dias ou que esteja dentro do prazo de 
validade expresso nas próprias. (ausente); 9.7.2. Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito 
Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não superior a 30 
(trinta) dias da data da abertura do certame, se outro prazo não constar no documento, através do 
site do...

27/07/2020 - 11:26:38 Sistema (CONT. 2) (trf1). (ausente);

27/07/2020 - 11:26:38 Sistema
O item 0031 tem como novo arrematante RKA COMERCIO SERVICOS LTDA com valor unitário de R$ 
59,96 e marca METRO.

27/07/2020 - 12:01:07 Sistema Foi aberta negociação para o item 0004.
27/07/2020 - 12:01:34 Pregoeiro RKA COMERCIO SERVICOS LTDA... Seu valor esta acima da minha média! R$ 12,36
27/07/2020 - 12:02:01 Sistema Foi aberta negociação para o item 0017.
27/07/2020 - 12:02:58 Pregoeiro RKA COMERCIO SERVICOS LTDA... Seu valor esta acima da minha média! R$ 21,76
27/07/2020 - 12:04:00 Sistema O Item 0004 recebeu um lance negociado no valor de R$ 12,35.
27/07/2020 - 12:04:14 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0004.
27/07/2020 - 12:04:50 Sistema O Item 0017 recebeu um lance negociado no valor de R$ 21,75.
27/07/2020 - 12:05:02 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0017.
27/07/2020 - 12:05:50 Sistema Foi aberta negociação para o item 0029.
27/07/2020 - 12:07:45 Pregoeiro RKA COMERCIO SERVICOS LTDA... Seu valor esta acima da minha média! R$ 5,66
27/07/2020 - 12:08:15 Sistema O Item 0029 recebeu um lance negociado no valor de R$ 5,65.
27/07/2020 - 12:08:30 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0029.
27/07/2020 - 12:09:03 Sistema Foi aberta negociação para o item 0031.
27/07/2020 - 12:13:57 Pregoeiro RKA COMERCIO SERVICOS LTDA... Seu valor esta acima da minha média! R$ 1,88
27/07/2020 - 12:15:42 Sistema O Item 0031 recebeu um lance negociado no valor de R$ 1,87.
27/07/2020 - 12:15:53 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0031.
27/07/2020 - 12:16:21 Sistema Foi aberta negociação para o item 0032.
27/07/2020 - 12:16:49 Pregoeiro RKA COMERCIO SERVICOS LTDA... Seu valor esta acima da minha média! R$ 1,56
27/07/2020 - 12:18:04 Sistema O Item 0032 recebeu um lance negociado no valor de R$ 1,55.
27/07/2020 - 12:18:17 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0032.
27/07/2020 - 12:18:33 Sistema Foi aberta negociação para o item 0036.
27/07/2020 - 12:19:20 Pregoeiro RKA COMERCIO SERVICOS LTDA... Seu valor esta acima da minha média! R$ 10,30
27/07/2020 - 12:19:32 Sistema Foi aberta negociação para o item 0037.
27/07/2020 - 12:20:37 Pregoeiro RKA COMERCIO SERVICOS LTDA... Seu valor esta acima da minha média! R$ 12,04
27/07/2020 - 12:20:54 Sistema O Item 0036 recebeu um lance negociado no valor de R$ 10,29.
27/07/2020 - 12:21:43 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0036.
27/07/2020 - 12:21:49 Sistema O Item 0037 recebeu um lance negociado no valor de R$ 12,03.
27/07/2020 - 12:25:51 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0037.
27/07/2020 - 12:26:20 Sistema Foi aberta negociação para o item 0038.
27/07/2020 - 12:27:03 Pregoeiro RKA COMERCIO SERVICOS LTDA... Seu valor esta acima da minha média! R$ 12,04
27/07/2020 - 12:27:46 Sistema O Item 0038 recebeu um lance negociado no valor de R$ 12,03.
27/07/2020 - 12:31:28 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0038.
27/07/2020 - 12:31:42 Sistema Foi aberta negociação para o item 0039.
27/07/2020 - 12:32:08 Pregoeiro RKA COMERCIO SERVICOS LTDA... Seu valor esta acima da minha média! R$ 12,49
27/07/2020 - 12:33:30 Sistema O Item 0039 recebeu um lance negociado no valor de R$ 12,48.
27/07/2020 - 12:33:45 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0039.
27/07/2020 - 12:34:35 Sistema Foi aberta negociação para o item 0041.
27/07/2020 - 12:35:16 Pregoeiro RKA COMERCIO SERVICOS LTDA... Seu valor esta acima da minha média! R$ 12,86
27/07/2020 - 12:36:38 Sistema O Item 0041 recebeu um lance negociado no valor de R$ 12,85.
27/07/2020 - 12:41:52 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0041.
27/07/2020 - 12:55:14 Sistema Foi aberta negociação para o item 0042.
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27/07/2020 - 13:03:22 Pregoeiro RKA COMERCIO SERVICOS LTDA... Seu valor esta acima da minha média! R$ 9,82
27/07/2020 - 13:04:29 Sistema O Item 0042 recebeu um lance negociado no valor de R$ 9,81.
27/07/2020 - 13:05:43 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0042.
27/07/2020 - 13:05:55 Sistema Foi aberta negociação para o item 0043.
27/07/2020 - 13:06:28 Pregoeiro RKA COMERCIO SERVICOS LTDA... Seu valor esta acima da minha média! R$ 14,97
27/07/2020 - 13:07:00 Sistema Foi aberta negociação para o item 0053.
27/07/2020 - 13:08:07 Sistema O Item 0043 recebeu um lance negociado no valor de R$ 14,96.
27/07/2020 - 13:08:09 Pregoeiro RKA COMERCIO SERVICOS LTDA... Seu valor esta acima da minha média! R$ 2,50
27/07/2020 - 13:08:28 Sistema Foi aberta negociação para o item 0054.
27/07/2020 - 13:09:51 Sistema O Item 0053 recebeu um lance negociado no valor de R$ 2,49.
27/07/2020 - 13:11:49 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0043.
27/07/2020 - 13:12:05 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0053.
27/07/2020 - 13:13:06 Pregoeiro RKA COMERCIO SERVICOS LTDA... Seu valor esta acima da minha média! R$ 2,48
27/07/2020 - 13:14:58 Sistema O Item 0054 recebeu um lance negociado no valor de R$ 2,47.
27/07/2020 - 13:15:07 Sistema Foi aberta negociação para o item 0056.
27/07/2020 - 13:15:19 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0054.
27/07/2020 - 13:17:22 Pregoeiro RKA COMERCIO SERVICOS LTDA... Seu valor esta acima da minha média! R$ 1,11
27/07/2020 - 13:17:43 Sistema Foi aberta negociação para o item 0058.
27/07/2020 - 13:18:15 Pregoeiro RKA COMERCIO SERVICOS LTDA... Seu valor esta acima da minha média! R$ 2,59
27/07/2020 - 13:18:30 Sistema Foi aberta negociação para o item 0060.
27/07/2020 - 13:19:02 Pregoeiro RKA COMERCIO SERVICOS LTDA... Seu valor esta acima da minha média! R$ 4,30
27/07/2020 - 13:19:29 Sistema O Item 0056 recebeu um lance negociado no valor de R$ 1,10.
27/07/2020 - 13:19:48 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0056.
27/07/2020 - 13:19:50 Sistema O Item 0058 recebeu um lance negociado no valor de R$ 2,58.
27/07/2020 - 13:20:01 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0058.
27/07/2020 - 13:20:23 Sistema O Item 0060 recebeu um lance negociado no valor de R$ 4,29.
27/07/2020 - 13:20:36 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0060.
27/07/2020 - 13:21:05 Sistema Foi aberta negociação para o item 0061.
27/07/2020 - 13:21:36 Pregoeiro RKA COMERCIO SERVICOS LTDA... Seu valor esta acima da minha média! R$ 2,38
27/07/2020 - 13:23:18 Sistema O Item 0061 recebeu um lance negociado no valor de R$ 2,37.
27/07/2020 - 13:23:31 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0061.
27/07/2020 - 13:24:39 Sistema Foi aberta negociação para o item 0072.
27/07/2020 - 13:25:04 Pregoeiro RKA COMERCIO SERVICOS LTDA... Seu valor esta acima da minha média! R$ 4,73
27/07/2020 - 13:27:19 Sistema O Item 0072 recebeu um lance negociado no valor de R$ 4,72.
27/07/2020 - 13:29:19 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0072.
27/07/2020 - 13:29:31 Sistema Foi aberta negociação para o item 0074.
27/07/2020 - 13:29:55 Pregoeiro RKA COMERCIO SERVICOS LTDA... Seu valor esta acima da minha média! R$ 2,63
27/07/2020 - 13:30:04 Sistema Foi aberta negociação para o item 0078.
27/07/2020 - 13:30:28 Pregoeiro RKA COMERCIO SERVICOS LTDA... Seu valor esta acima da minha média! R$ 1,15
27/07/2020 - 13:31:26 Sistema O Item 0074 recebeu um lance negociado no valor de R$ 2,62.
27/07/2020 - 13:32:12 Sistema O Item 0078 recebeu um lance negociado no valor de R$ 1,14.
27/07/2020 - 13:32:24 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0074.
27/07/2020 - 13:32:34 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0078.
27/07/2020 - 13:33:03 Sistema Foi aberta negociação para o item 0079.
27/07/2020 - 13:33:30 Pregoeiro RKA COMERCIO SERVICOS LTDA... Seu valor esta acima da minha média! R$ 1,37
27/07/2020 - 13:34:36 Sistema O Item 0079 recebeu um lance negociado no valor de R$ 1,36.
27/07/2020 - 13:34:47 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0079.
27/07/2020 - 13:35:47 Sistema Foi aberta negociação para o item 0101.
27/07/2020 - 13:36:41 Pregoeiro RKA COMERCIO SERVICOS LTDA... Seu valor esta acima da minha média! R$ 48,95
27/07/2020 - 13:38:04 Sistema O Item 0101 recebeu um lance negociado no valor de R$ 48,94.
27/07/2020 - 13:39:09 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0101.
27/07/2020 - 13:40:20 Sistema Foi aberta negociação para o item 0111.
27/07/2020 - 13:40:50 Pregoeiro RKA COMERCIO SERVICOS LTDA... Seu valor esta acima da minha média! R$ 17,20
27/07/2020 - 13:41:45 Sistema O Item 0111 recebeu um lance negociado no valor de R$ 17,19.
27/07/2020 - 13:41:58 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0111.
27/07/2020 - 13:42:10 Sistema Foi aberta negociação para o item 0114.
27/07/2020 - 13:42:42 Pregoeiro RKA COMERCIO SERVICOS LTDA... Seu valor esta acima da minha média! R$ 6,28
27/07/2020 - 13:43:42 Sistema O Item 0114 recebeu um lance negociado no valor de R$ 6,27.
27/07/2020 - 13:44:01 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0114.
27/07/2020 - 13:44:37 Sistema Foi aberta negociação para o item 0115.
27/07/2020 - 13:45:02 Pregoeiro RKA COMERCIO SERVICOS LTDA... Seu valor esta acima da minha média! R$ 9,51
27/07/2020 - 13:45:12 Sistema Foi aberta negociação para o item 0116.
27/07/2020 - 13:45:41 Pregoeiro RKA COMERCIO SERVICOS LTDA... Seu valor esta acima da minha média! R$ 17,77
27/07/2020 - 13:45:57 Sistema Foi aberta negociação para o item 0117.
27/07/2020 - 13:46:33 Sistema O Item 0115 recebeu um lance negociado no valor de R$ 9,50.
27/07/2020 - 13:46:47 Pregoeiro RKA COMERCIO SERVICOS LTDA... Seu valor esta acima da minha média! R$ 17,77
27/07/2020 - 13:47:03 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0115.
27/07/2020 - 13:47:37 Pregoeiro RKA COMERCIO SERVICOS LTDA... Seu valor esta acima da minha média! R$ 10,23
27/07/2020 - 13:48:07 Sistema O Item 0116 recebeu um lance negociado no valor de R$ 17,75.
27/07/2020 - 13:48:24 Sistema Foi aberta negociação para o item 0118.
27/07/2020 - 13:48:39 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0116.

27/07/2020 - 13:49:07 Pregoeiro RKA COMERCIO SERVICOS LTDA... Seu valor esta acima da minha média! RKA COMERCIO SERVICOS 
LTDA... Seu valor esta acima da minha média!

27/07/2020 - 13:49:23 Pregoeiro R$ 1,94
27/07/2020 - 13:50:22 Sistema O Item 0117 recebeu um lance negociado no valor de R$ 10,22.
27/07/2020 - 13:50:33 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0117.
27/07/2020 - 13:51:02 Sistema O Item 0118 recebeu um lance negociado no valor de R$ 1,93.
27/07/2020 - 13:51:29 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0118.
27/07/2020 - 13:51:40 Sistema Foi aberta negociação para o item 0119.
27/07/2020 - 13:52:05 Pregoeiro RKA COMERCIO SERVICOS LTDA... Seu valor esta acima da minha média! R$ 1,84
27/07/2020 - 13:52:12 Sistema Foi aberta negociação para o item 0120.
27/07/2020 - 13:52:34 Pregoeiro RKA COMERCIO SERVICOS LTDA... Seu valor esta acima da minha média! R$ 1,90
27/07/2020 - 13:54:24 Sistema O Item 0119 recebeu um lance negociado no valor de R$ 1,83.
27/07/2020 - 13:54:43 Sistema O Item 0120 recebeu um lance negociado no valor de R$ 1,89.
27/07/2020 - 13:57:08 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0119.
27/07/2020 - 13:57:18 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0120.
27/07/2020 - 13:57:49 Sistema Foi aberta negociação para o item 0123.
27/07/2020 - 13:58:14 Pregoeiro RKA COMERCIO SERVICOS LTDA... Seu valor esta acima da minha média! R$ 1,91
27/07/2020 - 13:58:22 Sistema Foi aberta negociação para o item 0124.
27/07/2020 - 13:58:52 Pregoeiro RKA COMERCIO SERVICOS LTDA... Seu valor esta acima da minha média! R$ 2,80
27/07/2020 - 14:01:08 Sistema O Item 0123 recebeu um lance negociado no valor de R$ 1,90.
27/07/2020 - 14:01:19 Sistema O Item 0124 recebeu um lance negociado no valor de R$ 2,79.
27/07/2020 - 14:01:45 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0123.
27/07/2020 - 14:01:54 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0124.
27/07/2020 - 14:02:38 Sistema Foi aberta negociação para o item 0125.
27/07/2020 - 14:03:00 Pregoeiro RKA COMERCIO SERVICOS LTDA... Seu valor esta acima da minha média!R$ 1,65
27/07/2020 - 14:03:08 Sistema Foi aberta negociação para o item 0126.
27/07/2020 - 14:03:31 Pregoeiro RKA COMERCIO SERVICOS LTDA... Seu valor esta acima da minha média! R$ 1,90
27/07/2020 - 14:04:27 Sistema O Item 0125 recebeu um lance negociado no valor de R$ 1,64.
27/07/2020 - 14:04:38 Sistema O Item 0126 recebeu um lance negociado no valor de R$ 1,89.
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27/07/2020 - 14:05:18 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0125.
27/07/2020 - 14:05:26 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0126.
27/07/2020 - 14:05:39 Sistema Foi aberta negociação para o item 0127.
27/07/2020 - 14:05:58 Pregoeiro RKA COMERCIO SERVICOS LTDA... Seu valor esta acima da minha média! R$ 1,72
27/07/2020 - 14:06:05 Sistema Foi aberta negociação para o item 0128.
27/07/2020 - 14:06:26 Pregoeiro RKA COMERCIO SERVICOS LTDA... Seu valor esta acima da minha média! R$ 1,96
27/07/2020 - 14:07:40 Sistema O Item 0127 recebeu um lance negociado no valor de R$ 1,71.
27/07/2020 - 14:07:50 Sistema O Item 0128 recebeu um lance negociado no valor de R$ 1,95.
27/07/2020 - 14:08:11 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0127.
27/07/2020 - 14:08:19 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0128.
27/07/2020 - 14:08:37 Sistema Foi aberta negociação para o item 0131.
27/07/2020 - 14:09:00 Pregoeiro RKA COMERCIO SERVICOS LTDA... Seu valor esta acima da minha média! R$ 126,86
27/07/2020 - 14:09:07 Sistema Foi aberta negociação para o item 0132.
27/07/2020 - 14:09:36 Pregoeiro RKA COMERCIO SERVICOS LTDA... Seu valor esta acima da minha média! R$ 7,01
27/07/2020 - 14:12:10 Sistema O Item 0132 recebeu um lance negociado no valor de R$ 7,00.
27/07/2020 - 14:15:53 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0131.
27/07/2020 - 14:16:48 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0132.
27/07/2020 - 14:17:27 Sistema Foi aberta negociação para o item 0133.
27/07/2020 - 14:17:52 Pregoeiro RKA COMERCIO SERVICOS LTDA... Seu valor esta acima da minha média! R$ 12,32
27/07/2020 - 14:18:39 Sistema O Item 0133 recebeu um lance negociado no valor de R$ 12,31.
27/07/2020 - 14:21:53 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0133.
27/07/2020 - 14:22:15 Sistema Foi aberta negociação para o item 0147.
27/07/2020 - 14:22:45 Pregoeiro RKA COMERCIO SERVICOS LTDA... Seu valor esta acima da minha média! R$ 24,24
27/07/2020 - 14:22:53 Sistema Foi aberta negociação para o item 0148.
27/07/2020 - 14:23:16 Pregoeiro RKA COMERCIO SERVICOS LTDA... Seu valor esta acima da minha média! R$ 29,51
27/07/2020 - 14:24:01 Sistema O Item 0147 recebeu um lance negociado no valor de R$ 24,23.
27/07/2020 - 14:24:15 Sistema O Item 0148 recebeu um lance negociado no valor de R$ 29,50.
27/07/2020 - 14:24:19 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0147.
27/07/2020 - 14:24:25 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0148.
27/07/2020 - 14:24:47 Sistema Foi aberta negociação para o item 0151.
27/07/2020 - 14:25:12 Pregoeiro RKA COMERCIO SERVICOS LTDA... Seu valor esta acima da minha média! R$ 19,59
27/07/2020 - 14:25:26 Sistema Foi aberta negociação para o item 0158.
27/07/2020 - 14:25:54 Pregoeiro RKA COMERCIO SERVICOS LTDA... Seu valor esta acima da minha média! R$ 47,89
27/07/2020 - 14:25:58 Sistema O Item 0151 recebeu um lance negociado no valor de R$ 19,58.
27/07/2020 - 14:26:49 Sistema O Item 0158 recebeu um lance negociado no valor de R$ 47,88.
27/07/2020 - 14:27:45 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0151.
27/07/2020 - 14:27:53 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0158.
27/07/2020 - 14:28:12 Sistema Foi aberta negociação para o item 0161.
27/07/2020 - 14:28:49 Pregoeiro RKA COMERCIO SERVICOS LTDA... Seu valor esta acima da minha média! R$ 61,05
27/07/2020 - 14:29:34 Sistema O Item 0161 recebeu um lance negociado no valor de R$ 61,04.
27/07/2020 - 14:30:03 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0161.
27/07/2020 - 14:31:41 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 15:31 do dia 27/07/2020.

27/07/2020 - 14:33:28 Pregoeiro
8.21. Todos os licitantes que tiverem suas ofertas regularmente aceitas deverão encaminhar proposta 
realinhada no prazo máximo de 60 (sessenta) minutos via sistema,

27/07/2020 - 14:35:01 Sistema Foi aberta negociação para o item 0131.
27/07/2020 - 14:35:56 Pregoeiro D. C. DA SILVA COMERCIO - ME... Seu valor esta acima da minha média! R$ 126,86
27/07/2020 - 14:38:43 Sistema O Item 0131 recebeu um lance negociado no valor de R$ 126,85.
27/07/2020 - 14:39:59 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0131.
27/07/2020 - 14:41:01 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0131. O prazo de envio é até às 15:40 do dia 27/07/2020.

27/07/2020 - 14:41:14 Pregoeiro
8.21. Todos os licitantes que tiverem suas ofertas regularmente aceitas deverão encaminhar proposta 
realinhada no prazo máximo de 60 (sessenta) minutos via sistema,

27/07/2020 - 15:23:23 Sistema Diligências do item 0001 foram anexadas ao processo.

27/07/2020 - 15:25:19 F. RKA COMERCIO SER...
Documentação Item 0001: Sr. Pregoeiro, solicito o cancelamento dos itens 65 e 159, motivo, valores 
inexequíveis, desde já agradeço a atenção.

27/07/2020 - 15:34:35 Sistema Diligências do item 0131 foram anexadas ao processo.
27/07/2020 - 15:53:12 Sistema O fornecedor D. C. DA SILVA COMERCIO - ME foi inabilitado no processo.

27/07/2020 - 15:53:12 Sistema

Motivo: A proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - Os licitantes encaminharão, 
exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos 
no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário 
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a 
etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da proposta, acompanhada dos documentos de 
habilitação exigidos neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 9.2. fornecedores 
cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua 
declaração, em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, trabalhista à qualificação 
econômico-financeira e habilitação técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A proponente não atendeu os Item 9 do 
edital. 9.4.5. Certidão... (CONTINUA)

27/07/2020 - 15:53:12 Sistema

(CONT. 1) Especifica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada. 
(ausente); 9.5.4. ... Certidão Negativa de Infração Trabalhista. (ausente); 9.7.1. Certidão Negativa 
de Falência e Concordata, expedidos pelo distribuidor da sede da Licitante em data não superior a 90 
(noventa) dias da data da abertura do certame, se outro prazo não constar no documento, Certidão 
Negativa de Protestos da sede do licitante, emitidas em seu nome, datadas dos últimos 90 (noventa) 
dias ou que esteja dentro do prazo de validade expresso nas próprias. (ausente);

27/07/2020 - 15:53:12 Sistema
O fornecedor D. C. DA SILVA COMERCIO - ME foi inabilitado para o item 0010 pelo pregoeiro e, por 
não ter mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.

27/07/2020 - 15:53:12 Sistema

Motivo: A proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - Os licitantes encaminharão, 
exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos 
no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário 
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a 
etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da proposta, acompanhada dos documentos de 
habilitação exigidos neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 9.2. fornecedores 
cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua 
declaração, em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, trabalhista à qualificação 
econômico-financeira e habilitação técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A proponente não atendeu os Item 9 do 
edital. 9.4.5. Certidão... (CONTINUA)

27/07/2020 - 15:53:12 Sistema

(CONT. 1) Especifica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada. 
(ausente); 9.5.4. ... Certidão Negativa de Infração Trabalhista. (ausente); 9.7.1. Certidão Negativa 
de Falência e Concordata, expedidos pelo distribuidor da sede da Licitante em data não superior a 90 
(noventa) dias da data da abertura do certame, se outro prazo não constar no documento, Certidão 
Negativa de Protestos da sede do licitante, emitidas em seu nome, datadas dos últimos 90 (noventa) 
dias ou que esteja dentro do prazo de validade expresso nas próprias. (ausente);

27/07/2020 - 15:53:12 Sistema O fornecedor D. C. DA SILVA COMERCIO - ME foi inabilitado para o item 0011 pelo pregoeiro.

27/07/2020 - 15:53:12 Sistema
O item 0011 tem como novo arrematante RKA COMERCIO SERVICOS LTDA com valor unitário de R$ 
22,98 e marca UNIDADE.

27/07/2020 - 15:53:12 Sistema O fornecedor D. C. DA SILVA COMERCIO - ME foi inabilitado para o item 0012 pelo pregoeiro.

27/07/2020 - 15:53:12 Sistema O item 0012 tem como novo arrematante RKA COMERCIO SERVICOS LTDA com valor unitário de R$ 
10,98 e marca UNIDADE.

27/07/2020 - 15:53:12 Sistema O fornecedor D. C. DA SILVA COMERCIO - ME foi inabilitado para o item 0024 pelo pregoeiro.

27/07/2020 - 15:53:12 Sistema
O item 0024 tem como novo arrematante RKA COMERCIO SERVICOS LTDA com valor unitário de R$ 
13,12 e marca UNIDADE.

27/07/2020 - 15:53:12 Sistema O fornecedor D. C. DA SILVA COMERCIO - ME foi inabilitado para o item 0025 pelo pregoeiro.

27/07/2020 - 15:53:12 Sistema
O item 0025 tem como novo arrematante RKA COMERCIO SERVICOS LTDA com valor unitário de R$ 
13,12 e marca UNIDADE.

27/07/2020 - 15:53:12 Sistema O fornecedor D. C. DA SILVA COMERCIO - ME foi inabilitado para o item 0035 pelo pregoeiro.
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Data Apelido Frase
27/07/2020 - 15:53:12 Sistema O item 0035 tem como novo arrematante RKA COMERCIO SERVICOS LTDA com valor unitário de R$ 

582,84 e marca UNIDADE.
27/07/2020 - 15:53:12 Sistema O fornecedor D. C. DA SILVA COMERCIO - ME foi inabilitado para o item 0040 pelo pregoeiro.

27/07/2020 - 15:53:12 Sistema
O item 0040 tem como novo arrematante RKA COMERCIO SERVICOS LTDA com valor unitário de R$ 
51,79 e marca UNIDADE.

27/07/2020 - 15:53:12 Sistema O fornecedor D. C. DA SILVA COMERCIO - ME foi inabilitado para o item 0044 pelo pregoeiro.

27/07/2020 - 15:53:12 Sistema
O item 0044 tem como novo arrematante RKA COMERCIO SERVICOS LTDA com valor unitário de R$ 
27,00 e marca UNIDADE.

27/07/2020 - 15:53:12 Sistema O fornecedor D. C. DA SILVA COMERCIO - ME foi inabilitado para o item 0045 pelo pregoeiro.

27/07/2020 - 15:53:12 Sistema
O item 0045 tem como novo arrematante RKA COMERCIO SERVICOS LTDA com valor unitário de R$ 
24,00 e marca UNIDADE.

27/07/2020 - 15:53:12 Sistema O fornecedor D. C. DA SILVA COMERCIO - ME foi inabilitado para o item 0046 pelo pregoeiro.

27/07/2020 - 15:53:12 Sistema
O item 0046 tem como novo arrematante RKA COMERCIO SERVICOS LTDA com valor unitário de R$ 
13,98 e marca UNIDADE.

27/07/2020 - 15:53:12 Sistema O fornecedor D. C. DA SILVA COMERCIO - ME foi inabilitado para o item 0047 pelo pregoeiro.

27/07/2020 - 15:53:12 Sistema
O item 0047 tem como novo arrematante RKA COMERCIO SERVICOS LTDA com valor unitário de R$ 
38,74 e marca UNIDADE.

27/07/2020 - 15:53:12 Sistema O fornecedor D. C. DA SILVA COMERCIO - ME foi inabilitado para o item 0048 pelo pregoeiro.

27/07/2020 - 15:53:12 Sistema
O item 0048 tem como novo arrematante RKA COMERCIO SERVICOS LTDA com valor unitário de R$ 
18,98 e marca UNIDADE.

27/07/2020 - 15:53:12 Sistema O fornecedor D. C. DA SILVA COMERCIO - ME foi inabilitado para o item 0049 pelo pregoeiro.

27/07/2020 - 15:53:12 Sistema
O item 0049 tem como novo arrematante RKA COMERCIO SERVICOS LTDA com valor unitário de R$ 
20,00 e marca UNIDADE.

27/07/2020 - 15:53:12 Sistema O fornecedor D. C. DA SILVA COMERCIO - ME foi inabilitado para o item 0050 pelo pregoeiro.

27/07/2020 - 15:53:12 Sistema
O item 0050 tem como novo arrematante RKA COMERCIO SERVICOS LTDA com valor unitário de R$ 
15,13 e marca UNIDADE.

27/07/2020 - 15:53:12 Sistema O fornecedor D. C. DA SILVA COMERCIO - ME foi inabilitado para o item 0107 pelo pregoeiro.

27/07/2020 - 15:53:12 Sistema
O item 0107 tem como novo arrematante RKA COMERCIO SERVICOS LTDA com valor unitário de R$ 
328,19 e marca UNIDADE.

27/07/2020 - 15:53:12 Sistema
O fornecedor D. C. DA SILVA COMERCIO - ME foi inabilitado para o item 0108 pelo pregoeiro e, por 
não ter mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.

27/07/2020 - 15:53:12 Sistema
O fornecedor D. C. DA SILVA COMERCIO - ME foi inabilitado para o item 0109 pelo pregoeiro e, por 
não ter mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.

27/07/2020 - 15:53:12 Sistema
O fornecedor D. C. DA SILVA COMERCIO - ME foi inabilitado para o item 0131 pelo pregoeiro e, por 
não ter mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.

27/07/2020 - 15:53:12 Sistema
O fornecedor D. C. DA SILVA COMERCIO - ME foi inabilitado para o item 0142 pelo pregoeiro e, por 
não ter mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.

27/07/2020 - 15:53:12 Sistema
O fornecedor D. C. DA SILVA COMERCIO - ME foi inabilitado para o item 0143 pelo pregoeiro e, por 
não ter mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.

27/07/2020 - 15:53:12 Sistema O fornecedor D. C. DA SILVA COMERCIO - ME foi inabilitado para o item 0152 pelo pregoeiro.

27/07/2020 - 15:53:12 Sistema
O item 0152 tem como novo arrematante RKA COMERCIO SERVICOS LTDA com valor unitário de R$ 
116,98 e marca UNIDADE.

27/07/2020 - 15:53:12 Sistema O fornecedor D. C. DA SILVA COMERCIO - ME foi inabilitado para o item 0153 pelo pregoeiro.

27/07/2020 - 15:53:12 Sistema
O item 0153 tem como novo arrematante Lukauto Comércio de Pneumáticos e Peças Ltda. com valor 
unitário de R$ 49,69 e marca CORIARTE.

27/07/2020 - 15:53:12 Sistema O fornecedor D. C. DA SILVA COMERCIO - ME foi inabilitado para o item 0154 pelo pregoeiro.

27/07/2020 - 15:53:12 Sistema
O item 0154 tem como novo arrematante RKA COMERCIO SERVICOS LTDA com valor unitário de R$ 
51,60 e marca UNIDADE.

27/07/2020 - 15:53:12 Sistema O fornecedor D. C. DA SILVA COMERCIO - ME foi inabilitado para o item 0155 pelo pregoeiro.

27/07/2020 - 15:53:12 Sistema
O item 0155 tem como novo arrematante Lukauto Comércio de Pneumáticos e Peças Ltda. com valor 
unitário de R$ 49,68 e marca CORIARTE.

27/07/2020 - 15:53:12 Sistema O fornecedor D. C. DA SILVA COMERCIO - ME foi inabilitado para o item 0156 pelo pregoeiro.

27/07/2020 - 15:53:12 Sistema
O item 0156 tem como novo arrematante Lukauto Comércio de Pneumáticos e Peças Ltda. com valor 
unitário de R$ 62,88 e marca CORIARTE.

27/07/2020 - 15:53:12 Sistema O fornecedor D. C. DA SILVA COMERCIO - ME foi inabilitado para o item 0157 pelo pregoeiro.

27/07/2020 - 15:53:12 Sistema
O item 0157 tem como novo arrematante Lukauto Comércio de Pneumáticos e Peças Ltda. com valor 
unitário de R$ 77,63 e marca CORIARTE.

27/07/2020 - 15:53:13 Sistema

Motivo: A proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - Os licitantes encaminharão, 
exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos 
no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário 
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a 
etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da proposta, acompanhada dos documentos de 
habilitação exigidos neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 9.2. fornecedores 
cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua 
declaração, em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, trabalhista à qualificação 
econômico-financeira e habilitação técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A proponente não atendeu os Item 9 do 
edital. 9.4.5. Certidão... (CONTINUA)

27/07/2020 - 15:53:13 Sistema

(CONT. 1) Especifica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada. 
(ausente); 9.5.4. ... Certidão Negativa de Infração Trabalhista. (ausente); 9.7.1. Certidão Negativa 
de Falência e Concordata, expedidos pelo distribuidor da sede da Licitante em data não superior a 90 
(noventa) dias da data da abertura do certame, se outro prazo não constar no documento, Certidão 
Negativa de Protestos da sede do licitante, emitidas em seu nome, datadas dos últimos 90 (noventa) 
dias ou que esteja dentro do prazo de validade expresso nas próprias. (ausente);

27/07/2020 - 15:53:13 Sistema

Motivo: A proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - Os licitantes encaminharão, 
exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos 
no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário 
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a 
etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da proposta, acompanhada dos documentos de 
habilitação exigidos neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 9.2. fornecedores 
cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua 
declaração, em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, trabalhista à qualificação 
econômico-financeira e habilitação técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A proponente não atendeu os Item 9 do 
edital. 9.4.5. Certidão... (CONTINUA)

27/07/2020 - 15:53:13 Sistema

(CONT. 1) Especifica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada. 
(ausente); 9.5.4. ... Certidão Negativa de Infração Trabalhista. (ausente); 9.7.1. Certidão Negativa 
de Falência e Concordata, expedidos pelo distribuidor da sede da Licitante em data não superior a 90 
(noventa) dias da data da abertura do certame, se outro prazo não constar no documento, Certidão 
Negativa de Protestos da sede do licitante, emitidas em seu nome, datadas dos últimos 90 (noventa) 
dias ou que esteja dentro do prazo de validade expresso nas próprias. (ausente);

27/07/2020 - 15:53:13 Sistema

Motivo: A proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - Os licitantes encaminharão, 
exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos 
no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário 
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a 
etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da proposta, acompanhada dos documentos de 
habilitação exigidos neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 9.2. fornecedores 
cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua 
declaração, em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, trabalhista à qualificação 
econômico-financeira e habilitação técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A proponente não atendeu os Item 9 do 
edital. 9.4.5. Certidão... (CONTINUA)

27/07/2020 - 15:53:13 Sistema

(CONT. 1) Especifica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada. 
(ausente); 9.5.4. ... Certidão Negativa de Infração Trabalhista. (ausente); 9.7.1. Certidão Negativa 
de Falência e Concordata, expedidos pelo distribuidor da sede da Licitante em data não superior a 90 
(noventa) dias da data da abertura do certame, se outro prazo não constar no documento, Certidão 
Negativa de Protestos da sede do licitante, emitidas em seu nome, datadas dos últimos 90 (noventa) 
dias ou que esteja dentro do prazo de validade expresso nas próprias. (ausente);
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Data Apelido Frase
27/07/2020 - 15:53:13 Sistema Motivo: A proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - Os licitantes encaminharão, 

exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos 
no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário 
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a 
etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da proposta, acompanhada dos documentos de 
habilitação exigidos neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 9.2. fornecedores 
cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua 
declaração, em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, trabalhista à qualificação 
econômico-financeira e habilitação técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A proponente não atendeu os Item 9 do 
edital. 9.4.5. Certidão... (CONTINUA)

27/07/2020 - 15:53:13 Sistema

(CONT. 1) Especifica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada. 
(ausente); 9.5.4. ... Certidão Negativa de Infração Trabalhista. (ausente); 9.7.1. Certidão Negativa 
de Falência e Concordata, expedidos pelo distribuidor da sede da Licitante em data não superior a 90 
(noventa) dias da data da abertura do certame, se outro prazo não constar no documento, Certidão 
Negativa de Protestos da sede do licitante, emitidas em seu nome, datadas dos últimos 90 (noventa) 
dias ou que esteja dentro do prazo de validade expresso nas próprias. (ausente);

27/07/2020 - 15:53:13 Sistema

Motivo: A proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - Os licitantes encaminharão, 
exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos 
no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário 
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a 
etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da proposta, acompanhada dos documentos de 
habilitação exigidos neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 9.2. fornecedores 
cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua 
declaração, em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, trabalhista à qualificação 
econômico-financeira e habilitação técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A proponente não atendeu os Item 9 do 
edital. 9.4.5. Certidão... (CONTINUA)

27/07/2020 - 15:53:13 Sistema

(CONT. 1) Especifica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada. 
(ausente); 9.5.4. ... Certidão Negativa de Infração Trabalhista. (ausente); 9.7.1. Certidão Negativa 
de Falência e Concordata, expedidos pelo distribuidor da sede da Licitante em data não superior a 90 
(noventa) dias da data da abertura do certame, se outro prazo não constar no documento, Certidão 
Negativa de Protestos da sede do licitante, emitidas em seu nome, datadas dos últimos 90 (noventa) 
dias ou que esteja dentro do prazo de validade expresso nas próprias. (ausente);

27/07/2020 - 15:53:13 Sistema

Motivo: A proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - Os licitantes encaminharão, 
exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos 
no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário 
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a 
etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da proposta, acompanhada dos documentos de 
habilitação exigidos neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 9.2. fornecedores 
cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua 
declaração, em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, trabalhista à qualificação 
econômico-financeira e habilitação técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A proponente não atendeu os Item 9 do 
edital. 9.4.5. Certidão... (CONTINUA)

27/07/2020 - 15:53:13 Sistema

(CONT. 1) Especifica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada. 
(ausente); 9.5.4. ... Certidão Negativa de Infração Trabalhista. (ausente); 9.7.1. Certidão Negativa 
de Falência e Concordata, expedidos pelo distribuidor da sede da Licitante em data não superior a 90 
(noventa) dias da data da abertura do certame, se outro prazo não constar no documento, Certidão 
Negativa de Protestos da sede do licitante, emitidas em seu nome, datadas dos últimos 90 (noventa) 
dias ou que esteja dentro do prazo de validade expresso nas próprias. (ausente);

27/07/2020 - 15:53:13 Sistema

Motivo: A proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - Os licitantes encaminharão, 
exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos 
no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário 
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a 
etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da proposta, acompanhada dos documentos de 
habilitação exigidos neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 9.2. fornecedores 
cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua 
declaração, em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, trabalhista à qualificação 
econômico-financeira e habilitação técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A proponente não atendeu os Item 9 do 
edital. 9.4.5. Certidão... (CONTINUA)

27/07/2020 - 15:53:13 Sistema

(CONT. 1) Especifica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada. 
(ausente); 9.5.4. ... Certidão Negativa de Infração Trabalhista. (ausente); 9.7.1. Certidão Negativa 
de Falência e Concordata, expedidos pelo distribuidor da sede da Licitante em data não superior a 90 
(noventa) dias da data da abertura do certame, se outro prazo não constar no documento, Certidão 
Negativa de Protestos da sede do licitante, emitidas em seu nome, datadas dos últimos 90 (noventa) 
dias ou que esteja dentro do prazo de validade expresso nas próprias. (ausente);

27/07/2020 - 15:53:13 Sistema

Motivo: A proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - Os licitantes encaminharão, 
exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos 
no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário 
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a 
etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da proposta, acompanhada dos documentos de 
habilitação exigidos neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 9.2. fornecedores 
cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua 
declaração, em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, trabalhista à qualificação 
econômico-financeira e habilitação técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A proponente não atendeu os Item 9 do 
edital. 9.4.5. Certidão... (CONTINUA)

27/07/2020 - 15:53:13 Sistema

(CONT. 1) Especifica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada. 
(ausente); 9.5.4. ... Certidão Negativa de Infração Trabalhista. (ausente); 9.7.1. Certidão Negativa 
de Falência e Concordata, expedidos pelo distribuidor da sede da Licitante em data não superior a 90 
(noventa) dias da data da abertura do certame, se outro prazo não constar no documento, Certidão 
Negativa de Protestos da sede do licitante, emitidas em seu nome, datadas dos últimos 90 (noventa) 
dias ou que esteja dentro do prazo de validade expresso nas próprias. (ausente);

27/07/2020 - 15:53:13 Sistema

Motivo: A proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - Os licitantes encaminharão, 
exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos 
no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário 
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a 
etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da proposta, acompanhada dos documentos de 
habilitação exigidos neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 9.2. fornecedores 
cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua 
declaração, em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, trabalhista à qualificação 
econômico-financeira e habilitação técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A proponente não atendeu os Item 9 do 
edital. 9.4.5. Certidão... (CONTINUA)

27/07/2020 - 15:53:13 Sistema

(CONT. 1) Especifica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada. 
(ausente); 9.5.4. ... Certidão Negativa de Infração Trabalhista. (ausente); 9.7.1. Certidão Negativa 
de Falência e Concordata, expedidos pelo distribuidor da sede da Licitante em data não superior a 90 
(noventa) dias da data da abertura do certame, se outro prazo não constar no documento, Certidão 
Negativa de Protestos da sede do licitante, emitidas em seu nome, datadas dos últimos 90 (noventa) 
dias ou que esteja dentro do prazo de validade expresso nas próprias. (ausente);

27/07/2020 - 15:53:13 Sistema

Motivo: A proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - Os licitantes encaminharão, 
exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos 
no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário 
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a 
etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da proposta, acompanhada dos documentos de 
habilitação exigidos neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 9.2. fornecedores 
cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua 
declaração, em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, trabalhista à qualificação 
econômico-financeira e habilitação técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A proponente não atendeu os Item 9 do 
edital. 9.4.5. Certidão... (CONTINUA)
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27/07/2020 - 15:53:13 Sistema (CONT. 1) Especifica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada. 

(ausente); 9.5.4. ... Certidão Negativa de Infração Trabalhista. (ausente); 9.7.1. Certidão Negativa 
de Falência e Concordata, expedidos pelo distribuidor da sede da Licitante em data não superior a 90 
(noventa) dias da data da abertura do certame, se outro prazo não constar no documento, Certidão 
Negativa de Protestos da sede do licitante, emitidas em seu nome, datadas dos últimos 90 (noventa) 
dias ou que esteja dentro do prazo de validade expresso nas próprias. (ausente);

27/07/2020 - 15:53:13 Sistema

Motivo: A proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - Os licitantes encaminharão, 
exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos 
no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário 
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a 
etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da proposta, acompanhada dos documentos de 
habilitação exigidos neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 9.2. fornecedores 
cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua 
declaração, em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, trabalhista à qualificação 
econômico-financeira e habilitação técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A proponente não atendeu os Item 9 do 
edital. 9.4.5. Certidão... (CONTINUA)

27/07/2020 - 15:53:13 Sistema

(CONT. 1) Especifica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada. 
(ausente); 9.5.4. ... Certidão Negativa de Infração Trabalhista. (ausente); 9.7.1. Certidão Negativa 
de Falência e Concordata, expedidos pelo distribuidor da sede da Licitante em data não superior a 90 
(noventa) dias da data da abertura do certame, se outro prazo não constar no documento, Certidão 
Negativa de Protestos da sede do licitante, emitidas em seu nome, datadas dos últimos 90 (noventa) 
dias ou que esteja dentro do prazo de validade expresso nas próprias. (ausente);

27/07/2020 - 15:53:13 Sistema

Motivo: A proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - Os licitantes encaminharão, 
exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos 
no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário 
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a 
etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da proposta, acompanhada dos documentos de 
habilitação exigidos neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 9.2. fornecedores 
cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua 
declaração, em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, trabalhista à qualificação 
econômico-financeira e habilitação técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A proponente não atendeu os Item 9 do 
edital. 9.4.5. Certidão... (CONTINUA)

27/07/2020 - 15:53:13 Sistema

(CONT. 1) Especifica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada. 
(ausente); 9.5.4. ... Certidão Negativa de Infração Trabalhista. (ausente); 9.7.1. Certidão Negativa 
de Falência e Concordata, expedidos pelo distribuidor da sede da Licitante em data não superior a 90 
(noventa) dias da data da abertura do certame, se outro prazo não constar no documento, Certidão 
Negativa de Protestos da sede do licitante, emitidas em seu nome, datadas dos últimos 90 (noventa) 
dias ou que esteja dentro do prazo de validade expresso nas próprias. (ausente);

27/07/2020 - 15:53:13 Sistema

Motivo: A proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - Os licitantes encaminharão, 
exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos 
no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário 
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a 
etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da proposta, acompanhada dos documentos de 
habilitação exigidos neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 9.2. fornecedores 
cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua 
declaração, em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, trabalhista à qualificação 
econômico-financeira e habilitação técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A proponente não atendeu os Item 9 do 
edital. 9.4.5. Certidão... (CONTINUA)

27/07/2020 - 15:53:13 Sistema

(CONT. 1) Especifica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada. 
(ausente); 9.5.4. ... Certidão Negativa de Infração Trabalhista. (ausente); 9.7.1. Certidão Negativa 
de Falência e Concordata, expedidos pelo distribuidor da sede da Licitante em data não superior a 90 
(noventa) dias da data da abertura do certame, se outro prazo não constar no documento, Certidão 
Negativa de Protestos da sede do licitante, emitidas em seu nome, datadas dos últimos 90 (noventa) 
dias ou que esteja dentro do prazo de validade expresso nas próprias. (ausente);

27/07/2020 - 15:53:13 Sistema

Motivo: A proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - Os licitantes encaminharão, 
exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos 
no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário 
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a 
etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da proposta, acompanhada dos documentos de 
habilitação exigidos neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 9.2. fornecedores 
cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua 
declaração, em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, trabalhista à qualificação 
econômico-financeira e habilitação técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A proponente não atendeu os Item 9 do 
edital. 9.4.5. Certidão... (CONTINUA)

27/07/2020 - 15:53:13 Sistema

(CONT. 1) Especifica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada. 
(ausente); 9.5.4. ... Certidão Negativa de Infração Trabalhista. (ausente); 9.7.1. Certidão Negativa 
de Falência e Concordata, expedidos pelo distribuidor da sede da Licitante em data não superior a 90 
(noventa) dias da data da abertura do certame, se outro prazo não constar no documento, Certidão 
Negativa de Protestos da sede do licitante, emitidas em seu nome, datadas dos últimos 90 (noventa) 
dias ou que esteja dentro do prazo de validade expresso nas próprias. (ausente);

27/07/2020 - 15:53:13 Sistema

Motivo: A proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - Os licitantes encaminharão, 
exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos 
no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário 
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a 
etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da proposta, acompanhada dos documentos de 
habilitação exigidos neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 9.2. fornecedores 
cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua 
declaração, em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, trabalhista à qualificação 
econômico-financeira e habilitação técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A proponente não atendeu os Item 9 do 
edital. 9.4.5. Certidão... (CONTINUA)

27/07/2020 - 15:53:13 Sistema

(CONT. 1) Especifica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada. 
(ausente); 9.5.4. ... Certidão Negativa de Infração Trabalhista. (ausente); 9.7.1. Certidão Negativa 
de Falência e Concordata, expedidos pelo distribuidor da sede da Licitante em data não superior a 90 
(noventa) dias da data da abertura do certame, se outro prazo não constar no documento, Certidão 
Negativa de Protestos da sede do licitante, emitidas em seu nome, datadas dos últimos 90 (noventa) 
dias ou que esteja dentro do prazo de validade expresso nas próprias. (ausente);

27/07/2020 - 15:53:13 Sistema

Motivo: A proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - Os licitantes encaminharão, 
exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos 
no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário 
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a 
etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da proposta, acompanhada dos documentos de 
habilitação exigidos neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 9.2. fornecedores 
cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua 
declaração, em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, trabalhista à qualificação 
econômico-financeira e habilitação técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A proponente não atendeu os Item 9 do 
edital. 9.4.5. Certidão... (CONTINUA)

27/07/2020 - 15:53:13 Sistema

(CONT. 1) Especifica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada. 
(ausente); 9.5.4. ... Certidão Negativa de Infração Trabalhista. (ausente); 9.7.1. Certidão Negativa 
de Falência e Concordata, expedidos pelo distribuidor da sede da Licitante em data não superior a 90 
(noventa) dias da data da abertura do certame, se outro prazo não constar no documento, Certidão 
Negativa de Protestos da sede do licitante, emitidas em seu nome, datadas dos últimos 90 (noventa) 
dias ou que esteja dentro do prazo de validade expresso nas próprias. (ausente);

27/07/2020 - 15:53:13 Sistema Motivo: A proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - Os licitantes encaminharão, 
exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos 
no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário 
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a 
etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da proposta, acompanhada dos documentos de 
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Data Apelido Frase
habilitação exigidos neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 9.2. fornecedores 
cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua 
declaração, em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, trabalhista à qualificação 
econômico-financeira e habilitação técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A proponente não atendeu os Item 9 do 
edital. 9.4.5. Certidão... (CONTINUA)

27/07/2020 - 15:53:13 Sistema

(CONT. 1) Especifica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada. 
(ausente); 9.5.4. ... Certidão Negativa de Infração Trabalhista. (ausente); 9.7.1. Certidão Negativa 
de Falência e Concordata, expedidos pelo distribuidor da sede da Licitante em data não superior a 90 
(noventa) dias da data da abertura do certame, se outro prazo não constar no documento, Certidão 
Negativa de Protestos da sede do licitante, emitidas em seu nome, datadas dos últimos 90 (noventa) 
dias ou que esteja dentro do prazo de validade expresso nas próprias. (ausente);

27/07/2020 - 15:53:13 Sistema

Motivo: A proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - Os licitantes encaminharão, 
exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos 
no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário 
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a 
etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da proposta, acompanhada dos documentos de 
habilitação exigidos neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 9.2. fornecedores 
cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua 
declaração, em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, trabalhista à qualificação 
econômico-financeira e habilitação técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A proponente não atendeu os Item 9 do 
edital. 9.4.5. Certidão... (CONTINUA)

27/07/2020 - 15:53:13 Sistema

(CONT. 1) Especifica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada. 
(ausente); 9.5.4. ... Certidão Negativa de Infração Trabalhista. (ausente); 9.7.1. Certidão Negativa 
de Falência e Concordata, expedidos pelo distribuidor da sede da Licitante em data não superior a 90 
(noventa) dias da data da abertura do certame, se outro prazo não constar no documento, Certidão 
Negativa de Protestos da sede do licitante, emitidas em seu nome, datadas dos últimos 90 (noventa) 
dias ou que esteja dentro do prazo de validade expresso nas próprias. (ausente);

27/07/2020 - 15:53:13 Sistema

Motivo: A proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - Os licitantes encaminharão, 
exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos 
no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário 
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a 
etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da proposta, acompanhada dos documentos de 
habilitação exigidos neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 9.2. fornecedores 
cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua 
declaração, em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, trabalhista à qualificação 
econômico-financeira e habilitação técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A proponente não atendeu os Item 9 do 
edital. 9.4.5. Certidão... (CONTINUA)

27/07/2020 - 15:53:13 Sistema

(CONT. 1) Especifica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada. 
(ausente); 9.5.4. ... Certidão Negativa de Infração Trabalhista. (ausente); 9.7.1. Certidão Negativa 
de Falência e Concordata, expedidos pelo distribuidor da sede da Licitante em data não superior a 90 
(noventa) dias da data da abertura do certame, se outro prazo não constar no documento, Certidão 
Negativa de Protestos da sede do licitante, emitidas em seu nome, datadas dos últimos 90 (noventa) 
dias ou que esteja dentro do prazo de validade expresso nas próprias. (ausente);

27/07/2020 - 15:53:13 Sistema

Motivo: A proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - Os licitantes encaminharão, 
exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos 
no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário 
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a 
etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da proposta, acompanhada dos documentos de 
habilitação exigidos neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 9.2. fornecedores 
cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua 
declaração, em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, trabalhista à qualificação 
econômico-financeira e habilitação técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A proponente não atendeu os Item 9 do 
edital. 9.4.5. Certidão... (CONTINUA)

27/07/2020 - 15:53:13 Sistema

(CONT. 1) Especifica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada. 
(ausente); 9.5.4. ... Certidão Negativa de Infração Trabalhista. (ausente); 9.7.1. Certidão Negativa 
de Falência e Concordata, expedidos pelo distribuidor da sede da Licitante em data não superior a 90 
(noventa) dias da data da abertura do certame, se outro prazo não constar no documento, Certidão 
Negativa de Protestos da sede do licitante, emitidas em seu nome, datadas dos últimos 90 (noventa) 
dias ou que esteja dentro do prazo de validade expresso nas próprias. (ausente);

27/07/2020 - 15:53:14 Sistema

Motivo: A proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - Os licitantes encaminharão, 
exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos 
no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário 
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a 
etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da proposta, acompanhada dos documentos de 
habilitação exigidos neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 9.2. fornecedores 
cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua 
declaração, em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, trabalhista à qualificação 
econômico-financeira e habilitação técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A proponente não atendeu os Item 9 do 
edital. 9.4.5. Certidão... (CONTINUA)

27/07/2020 - 15:53:14 Sistema

(CONT. 1) Especifica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada. 
(ausente); 9.5.4. ... Certidão Negativa de Infração Trabalhista. (ausente); 9.7.1. Certidão Negativa 
de Falência e Concordata, expedidos pelo distribuidor da sede da Licitante em data não superior a 90 
(noventa) dias da data da abertura do certame, se outro prazo não constar no documento, Certidão 
Negativa de Protestos da sede do licitante, emitidas em seu nome, datadas dos últimos 90 (noventa) 
dias ou que esteja dentro do prazo de validade expresso nas próprias. (ausente);

27/07/2020 - 15:53:14 Sistema

Motivo: A proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - Os licitantes encaminharão, 
exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos 
no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário 
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a 
etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da proposta, acompanhada dos documentos de 
habilitação exigidos neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 9.2. fornecedores 
cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua 
declaração, em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, trabalhista à qualificação 
econômico-financeira e habilitação técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A proponente não atendeu os Item 9 do 
edital. 9.4.5. Certidão... (CONTINUA)

27/07/2020 - 15:53:14 Sistema

(CONT. 1) Especifica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada. 
(ausente); 9.5.4. ... Certidão Negativa de Infração Trabalhista. (ausente); 9.7.1. Certidão Negativa 
de Falência e Concordata, expedidos pelo distribuidor da sede da Licitante em data não superior a 90 
(noventa) dias da data da abertura do certame, se outro prazo não constar no documento, Certidão 
Negativa de Protestos da sede do licitante, emitidas em seu nome, datadas dos últimos 90 (noventa) 
dias ou que esteja dentro do prazo de validade expresso nas próprias. (ausente);

27/07/2020 - 15:53:14 Sistema

Motivo: A proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - Os licitantes encaminharão, 
exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos 
no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário 
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a 
etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da proposta, acompanhada dos documentos de 
habilitação exigidos neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 9.2. fornecedores 
cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua 
declaração, em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, trabalhista à qualificação 
econômico-financeira e habilitação técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A proponente não atendeu os Item 9 do 
edital. 9.4.5. Certidão... (CONTINUA)

27/07/2020 - 15:53:14 Sistema (CONT. 1) Especifica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada. 
(ausente); 9.5.4. ... Certidão Negativa de Infração Trabalhista. (ausente); 9.7.1. Certidão Negativa 
de Falência e Concordata, expedidos pelo distribuidor da sede da Licitante em data não superior a 90 
(noventa) dias da data da abertura do certame, se outro prazo não constar no documento, Certidão 
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Data Apelido Frase
Negativa de Protestos da sede do licitante, emitidas em seu nome, datadas dos últimos 90 (noventa) 
dias ou que esteja dentro do prazo de validade expresso nas próprias. (ausente);

27/07/2020 - 15:53:14 Sistema

Motivo: A proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - Os licitantes encaminharão, 
exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos 
no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário 
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a 
etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da proposta, acompanhada dos documentos de 
habilitação exigidos neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 9.2. fornecedores 
cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua 
declaração, em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, trabalhista à qualificação 
econômico-financeira e habilitação técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A proponente não atendeu os Item 9 do 
edital. 9.4.5. Certidão... (CONTINUA)

27/07/2020 - 15:53:14 Sistema

(CONT. 1) Especifica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada. 
(ausente); 9.5.4. ... Certidão Negativa de Infração Trabalhista. (ausente); 9.7.1. Certidão Negativa 
de Falência e Concordata, expedidos pelo distribuidor da sede da Licitante em data não superior a 90 
(noventa) dias da data da abertura do certame, se outro prazo não constar no documento, Certidão 
Negativa de Protestos da sede do licitante, emitidas em seu nome, datadas dos últimos 90 (noventa) 
dias ou que esteja dentro do prazo de validade expresso nas próprias. (ausente);

27/07/2020 - 15:53:14 Sistema

Motivo: A proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - Os licitantes encaminharão, 
exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos 
no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário 
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a 
etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da proposta, acompanhada dos documentos de 
habilitação exigidos neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 9.2. fornecedores 
cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua 
declaração, em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, trabalhista à qualificação 
econômico-financeira e habilitação técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A proponente não atendeu os Item 9 do 
edital. 9.4.5. Certidão... (CONTINUA)

27/07/2020 - 15:53:14 Sistema

(CONT. 1) Especifica, emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada. 
(ausente); 9.5.4. ... Certidão Negativa de Infração Trabalhista. (ausente); 9.7.1. Certidão Negativa 
de Falência e Concordata, expedidos pelo distribuidor da sede da Licitante em data não superior a 90 
(noventa) dias da data da abertura do certame, se outro prazo não constar no documento, Certidão 
Negativa de Protestos da sede do licitante, emitidas em seu nome, datadas dos últimos 90 (noventa) 
dias ou que esteja dentro do prazo de validade expresso nas próprias. (ausente);

27/07/2020 - 15:56:59 Sistema
O fornecedor LPSJ REPRESENTACAO COMERCIO E SERVICO EM GERAL EIRELI - ME declarou intenção de 
recurso para o item 0065.

27/07/2020 - 15:58:31 Sistema
O fornecedor LPSJ REPRESENTACAO COMERCIO E SERVICO EM GERAL EIRELI foi inabilitado no 
processo.

27/07/2020 - 15:58:31 Sistema

Motivo: A proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - Os licitantes encaminharão, 
exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos 
no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário 
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a 
etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da proposta, acompanhada dos documentos de 
habilitação exigidos neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 9.2. fornecedores 
cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua 
declaração, em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, trabalhista à qualificação 
econômico-financeira e habilitação técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A proponente não atendeu o Item 8.21 
do edital. 8.21. Todos... (CONTINUA)

27/07/2020 - 15:58:31 Sistema

(CONT. 1) os licitantes que tiverem suas ofertas regularmente aceitas deverão encaminhar proposta 
inicial e realinhada no prazo máximo de 60 (sessenta) minutos via sistema; A proponente não 
atendeu os Item 9 do edital. 9.4.5. Certidão Especifica, emitida pela Junta Comercial da sede da 
licitante, devidamente atualizada. (ausente); 9.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta 
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada. (ausente); 9.5.4. ... Certidão Negativa de 
Infração Trabalhista. (ausente); 9.7.1. ... Certidão Negativa de Protestos da sede do licitante, 
emitidas em seu nome, datadas dos últimos 90 (noventa) dias ou que esteja dentro do prazo de 
validade expresso nas próprias. (ausente);

27/07/2020 - 15:58:31 Sistema
O fornecedor LPSJ REPRESENTACAO COMERCIO E SERVICO EM GERAL EIRELI foi inabilitado para o item 
0064 pelo pregoeiro e, por não ter mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.

27/07/2020 - 15:58:31 Sistema

Motivo: A proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - Os licitantes encaminharão, 
exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos 
no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário 
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a 
etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da proposta, acompanhada dos documentos de 
habilitação exigidos neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 9.2. fornecedores 
cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua 
declaração, em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, trabalhista à qualificação 
econômico-financeira e habilitação técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A proponente não atendeu o Item 8.21 
do edital. 8.21. Todos... (CONTINUA)

27/07/2020 - 15:58:31 Sistema

(CONT. 1) os licitantes que tiverem suas ofertas regularmente aceitas deverão encaminhar proposta 
inicial e realinhada no prazo máximo de 60 (sessenta) minutos via sistema; A proponente não 
atendeu os Item 9 do edital. 9.4.5. Certidão Especifica, emitida pela Junta Comercial da sede da 
licitante, devidamente atualizada. (ausente); 9.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta 
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada. (ausente); 9.5.4. ... Certidão Negativa de 
Infração Trabalhista. (ausente); 9.7.1. ... Certidão Negativa de Protestos da sede do licitante, 
emitidas em seu nome, datadas dos últimos 90 (noventa) dias ou que esteja dentro do prazo de 
validade expresso nas próprias. (ausente);

27/07/2020 - 16:02:10 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0065.

27/07/2020 - 16:02:10 Sistema Intenção: Senhor pregoeiro, favor habilitar a opção para anexarmos a proposta realinhada referente 
ao item 64 e 65. Já mandamos a proposta atualizada no e-mail cplsantaremnovo2020@gmail.com

27/07/2020 - 16:02:10 Sistema
Justificativa: 8.21. Todos os licitantes que tiverem suas ofertas regularmente aceitas deverão 
encaminhar proposta inicial e realinhada no prazo máximo de 60 (sessenta) minutos via SISTEMA...

27/07/2020 - 16:02:55 Sistema Foi aberta negociação para o item 0024.
27/07/2020 - 16:03:34 Pregoeiro RKA COMERCIO SERVICOS LTDA... Seu valor esta acima da minha média! R$ 4,07
27/07/2020 - 16:04:42 Sistema O Item 0024 recebeu um lance negociado no valor de R$ 4,06.
27/07/2020 - 16:04:56 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0024.
27/07/2020 - 16:05:06 Sistema Foi aberta negociação para o item 0025.
27/07/2020 - 16:05:37 Pregoeiro RKA COMERCIO SERVICOS LTDA... Seu valor esta acima da minha média! R$ 6,40
27/07/2020 - 16:06:00 Sistema O Item 0025 recebeu um lance negociado no valor de R$ 6,39.
27/07/2020 - 16:06:13 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0025.
27/07/2020 - 16:06:38 Sistema Foi aberta negociação para o item 0035.
27/07/2020 - 16:07:02 Pregoeiro RKA COMERCIO SERVICOS LTDA... Seu valor esta acima da minha média! R$ 33,81
27/07/2020 - 16:08:13 Sistema O Item 0035 recebeu um lance negociado no valor de R$ 33,80.
27/07/2020 - 16:08:27 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0035.
27/07/2020 - 16:08:57 Sistema Foi aberta negociação para o item 0040.
27/07/2020 - 16:09:21 Pregoeiro RKA COMERCIO SERVICOS LTDA... Seu valor esta acima da minha média! R$ 10,65
27/07/2020 - 16:09:36 Sistema O Item 0040 recebeu um lance negociado no valor de R$ 10,64.
27/07/2020 - 16:10:25 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0040.
27/07/2020 - 16:10:41 Sistema Foi aberta negociação para o item 0047.
27/07/2020 - 16:11:07 Pregoeiro RKA COMERCIO SERVICOS LTDA... Seu valor esta acima da minha média! R$ 23,27
27/07/2020 - 16:12:14 Sistema O Item 0047 recebeu um lance negociado no valor de R$ 23,26.
27/07/2020 - 16:12:43 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0047.
27/07/2020 - 16:13:29 Sistema Foi aberta negociação para o item 0107.
27/07/2020 - 16:13:51 Pregoeiro RKA COMERCIO SERVICOS LTDA... Seu valor esta acima da minha média! R$ 27,19
27/07/2020 - 16:15:08 Sistema O Item 0107 recebeu um lance negociado no valor de R$ 27,18.
27/07/2020 - 16:15:30 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0107.
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Data Apelido Frase
27/07/2020 - 16:29:03 Sistema O item 0065 foi anulado por iniciativa do pregoeiro.

27/07/2020 - 16:29:03 Sistema
Motivo: 8.2. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, apresentar preço final superior ao 
preço máximo fixado (Acórdão no 1455/2018 -TCU - Plenário), ou que apresentar preço 
manifestamente inexequível.

27/07/2020 - 16:29:45 Sistema O item 0159 foi anulado por iniciativa do pregoeiro.

27/07/2020 - 16:29:45 Sistema
Motivo: 8.2. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, apresentar preço final superior ao 
preço máximo fixado (Acórdão no 1455/2018 -TCU - Plenário), ou que apresentar preço 
manifestamente inexequível.

27/07/2020 - 16:31:24 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 17:31 do dia 27/07/2020.

27/07/2020 - 16:31:44 Pregoeiro
8.21. Todos os licitantes que tiverem suas ofertas regularmente aceitas deverão encaminhar proposta 
realinhada no prazo máximo de 60 (sessenta) minutos via sistema

27/07/2020 - 16:39:31 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0153. O prazo de envio é até às 17:39 do dia 27/07/2020.

27/07/2020 - 16:39:46 Pregoeiro
8.21. Todos os licitantes que tiverem suas ofertas regularmente aceitas deverão encaminhar proposta 
realinhada no prazo máximo de 60 (sessenta) minutos via sistema

27/07/2020 - 17:15:03 Sistema Diligências do item 0001 foram anexadas ao processo.
27/07/2020 - 17:48:56 Sistema O fornecedor Lukauto Comércio de Pneumáticos e Peças Ltda. foi inabilitado no processo.

27/07/2020 - 17:48:56 Sistema

Motivo: A proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - Os licitantes encaminharão, 
exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos 
no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário 
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a 
etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da proposta, acompanhada dos documentos de 
habilitação exigidos neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 9.2. fornecedores 
cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua 
declaração, em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, trabalhista à qualificação 
econômico-financeira e habilitação técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A proponente não atendeu o Item 8.21 
do edital. 8.21. Todos... (CONTINUA)

27/07/2020 - 17:48:56 Sistema

(CONT. 1) os licitantes que tiverem suas ofertas regularmente aceitas deverão encaminhar proposta 
inicial e realinhada no prazo máximo de 60 (sessenta) minutos via sistema; A proponente não 
atendeu os Item 9 do edital. 9.4.5. Certidão Especifica, emitida pela Junta Comercial da sede da 
licitante, devidamente atualizada. (ausente); 9.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta 
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada. (ausente); 9.5.4. ... em conjunto 
acompanhado da CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista. (ausente); 9.7.1. Certidão 
Negativa de Falência e Concordata, expedidos pelo distribuidor da sede da Licitante em data não 
superior a 90 (noventa) dias da data da abertura do certame, se outro prazo não constar no 
documento, Certidão Negativa de Protestos da sede do licitante, emitidas em seu nome, datadas dos 
últimos 90 (noventa) dias ou que esteja dentro do prazo de validade expresso nas próprias. 
(ausente); 9.7.2. Certidão de...

27/07/2020 - 17:48:56 Sistema
(CONT. 2) Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da unidade jurisdicional da 
sede da Licitante..."

27/07/2020 - 17:48:56 Sistema
O fornecedor Lukauto Comércio de Pneumáticos e Peças Ltda. foi inabilitado para o item 0153 pelo 
pregoeiro.

27/07/2020 - 17:48:56 Sistema

Motivo: A proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - Os licitantes encaminharão, 
exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos 
no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário 
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a 
etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da proposta, acompanhada dos documentos de 
habilitação exigidos neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 9.2. fornecedores 
cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua 
declaração, em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, trabalhista à qualificação 
econômico-financeira e habilitação técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A proponente não atendeu o Item 8.21 
do edital. 8.21. Todos... (CONTINUA)

27/07/2020 - 17:48:56 Sistema

(CONT. 1) os licitantes que tiverem suas ofertas regularmente aceitas deverão encaminhar proposta 
inicial e realinhada no prazo máximo de 60 (sessenta) minutos via sistema; A proponente não 
atendeu os Item 9 do edital. 9.4.5. Certidão Especifica, emitida pela Junta Comercial da sede da 
licitante, devidamente atualizada. (ausente); 9.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta 
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada. (ausente); 9.5.4. ... em conjunto 
acompanhado da CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista. (ausente); 9.7.1. Certidão 
Negativa de Falência e Concordata, expedidos pelo distribuidor da sede da Licitante em data não 
superior a 90 (noventa) dias da data da abertura do certame, se outro prazo não constar no 
documento, Certidão Negativa de Protestos da sede do licitante, emitidas em seu nome, datadas dos 
últimos 90 (noventa) dias ou que esteja dentro do prazo de validade expresso nas próprias. 
(ausente); 9.7.2. Certidão de...

27/07/2020 - 17:48:56 Sistema
(CONT. 2) Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da unidade jurisdicional da 
sede da Licitante..."

27/07/2020 - 17:48:56 Sistema
O item 0153 tem como novo arrematante RKA COMERCIO SERVICOS LTDA com valor unitário de R$ 
248,40 e marca UNIDADE.

27/07/2020 - 17:48:56 Sistema
O fornecedor Lukauto Comércio de Pneumáticos e Peças Ltda. foi inabilitado para o item 0155 pelo 
pregoeiro.

27/07/2020 - 17:48:56 Sistema

Motivo: A proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - Os licitantes encaminharão, 
exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos 
no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário 
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a 
etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da proposta, acompanhada dos documentos de 
habilitação exigidos neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 9.2. fornecedores 
cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua 
declaração, em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, trabalhista à qualificação 
econômico-financeira e habilitação técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A proponente não atendeu o Item 8.21 
do edital. 8.21. Todos... (CONTINUA)

27/07/2020 - 17:48:56 Sistema

(CONT. 1) os licitantes que tiverem suas ofertas regularmente aceitas deverão encaminhar proposta 
inicial e realinhada no prazo máximo de 60 (sessenta) minutos via sistema; A proponente não 
atendeu os Item 9 do edital. 9.4.5. Certidão Especifica, emitida pela Junta Comercial da sede da 
licitante, devidamente atualizada. (ausente); 9.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta 
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada. (ausente); 9.5.4. ... em conjunto 
acompanhado da CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista. (ausente); 9.7.1. Certidão 
Negativa de Falência e Concordata, expedidos pelo distribuidor da sede da Licitante em data não 
superior a 90 (noventa) dias da data da abertura do certame, se outro prazo não constar no 
documento, Certidão Negativa de Protestos da sede do licitante, emitidas em seu nome, datadas dos 
últimos 90 (noventa) dias ou que esteja dentro do prazo de validade expresso nas próprias. 
(ausente); 9.7.2. Certidão de...

27/07/2020 - 17:48:56 Sistema
(CONT. 2) Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da unidade jurisdicional da 
sede da Licitante..."

27/07/2020 - 17:48:56 Sistema
O item 0155 tem como novo arrematante RKA COMERCIO SERVICOS LTDA com valor unitário de R$ 
444,72 e marca UNIDADE.

27/07/2020 - 17:48:56 Sistema
O fornecedor Lukauto Comércio de Pneumáticos e Peças Ltda. foi inabilitado para o item 0156 pelo 
pregoeiro e, por não ter mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.

27/07/2020 - 17:48:56 Sistema

Motivo: A proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - Os licitantes encaminharão, 
exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos 
no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário 
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a 
etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da proposta, acompanhada dos documentos de 
habilitação exigidos neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 9.2. fornecedores 
cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua 
declaração, em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, trabalhista à qualificação 
econômico-financeira e habilitação técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A proponente não atendeu o Item 8.21 
do edital. 8.21. Todos... (CONTINUA)

27/07/2020 - 17:48:56 Sistema (CONT. 1) os licitantes que tiverem suas ofertas regularmente aceitas deverão encaminhar proposta 
inicial e realinhada no prazo máximo de 60 (sessenta) minutos via sistema; A proponente não 
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atendeu os Item 9 do edital. 9.4.5. Certidão Especifica, emitida pela Junta Comercial da sede da 
licitante, devidamente atualizada. (ausente); 9.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta 
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada. (ausente); 9.5.4. ... em conjunto 
acompanhado da CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista. (ausente); 9.7.1. Certidão 
Negativa de Falência e Concordata, expedidos pelo distribuidor da sede da Licitante em data não 
superior a 90 (noventa) dias da data da abertura do certame, se outro prazo não constar no 
documento, Certidão Negativa de Protestos da sede do licitante, emitidas em seu nome, datadas dos 
últimos 90 (noventa) dias ou que esteja dentro do prazo de validade expresso nas próprias. 
(ausente); 9.7.2. Certidão de...

27/07/2020 - 17:48:56 Sistema
(CONT. 2) Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da unidade jurisdicional da 
sede da Licitante..."

27/07/2020 - 17:48:56 Sistema
O fornecedor Lukauto Comércio de Pneumáticos e Peças Ltda. foi inabilitado para o item 0157 pelo 
pregoeiro e, por não ter mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.

27/07/2020 - 17:48:56 Sistema

Motivo: A proponente não atendeu o Item 6 do edital. 6.1 - Os licitantes encaminharão, 
exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos 
no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário 
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a 
etapa de envio dessa documentação; 6.2 - O envio da proposta, acompanhada dos documentos de 
habilitação exigidos neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. * 9.2. fornecedores 
cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF, deverão encaminhar sua 
declaração, em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, trabalhista à qualificação 
econômico-financeira e habilitação técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, `PAR` 3º, 13 a 
18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. A proponente não atendeu o Item 8.21 
do edital. 8.21. Todos... (CONTINUA)

27/07/2020 - 17:48:56 Sistema

(CONT. 1) os licitantes que tiverem suas ofertas regularmente aceitas deverão encaminhar proposta 
inicial e realinhada no prazo máximo de 60 (sessenta) minutos via sistema; A proponente não 
atendeu os Item 9 do edital. 9.4.5. Certidão Especifica, emitida pela Junta Comercial da sede da 
licitante, devidamente atualizada. (ausente); 9.4.6. Certidão de Inteiro Teor, emitida pela Junta 
Comercial da sede da licitante, devidamente atualizada. (ausente); 9.5.4. ... em conjunto 
acompanhado da CENIT, Certidão Negativa de Infração Trabalhista. (ausente); 9.7.1. Certidão 
Negativa de Falência e Concordata, expedidos pelo distribuidor da sede da Licitante em data não 
superior a 90 (noventa) dias da data da abertura do certame, se outro prazo não constar no 
documento, Certidão Negativa de Protestos da sede do licitante, emitidas em seu nome, datadas dos 
últimos 90 (noventa) dias ou que esteja dentro do prazo de validade expresso nas próprias. 
(ausente); 9.7.2. Certidão de...

27/07/2020 - 17:48:56 Sistema
(CONT. 2) Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da unidade jurisdicional da 
sede da Licitante..."

27/07/2020 - 17:49:20 Sistema Foi aberta negociação para o item 0153.
27/07/2020 - 17:49:51 Pregoeiro RKA COMERCIO SERVICOS LTDA... Seu valor esta acima da minha média! R$ 65,24
27/07/2020 - 17:50:54 Sistema O Item 0153 recebeu um lance negociado no valor de R$ 65,23.
27/07/2020 - 17:51:07 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0153.
27/07/2020 - 17:51:15 Sistema Foi aberta negociação para o item 0155.
27/07/2020 - 17:51:43 Pregoeiro RKA COMERCIO SERVICOS LTDA... Seu valor esta acima da minha média! R$ 51,79
27/07/2020 - 17:52:44 Sistema O Item 0155 recebeu um lance negociado no valor de R$ 51,78.
27/07/2020 - 17:53:27 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0155.
27/07/2020 - 17:55:15 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 18:55 do dia 27/07/2020.

27/07/2020 - 17:55:35 Pregoeiro
8.21. Todos os licitantes que tiverem suas ofertas regularmente aceitas deverão encaminhar proposta 
realinhada no prazo máximo de 60 (sessenta) minutos via sistema

27/07/2020 - 18:07:07 Sistema Diligências do item 0001 foram anexadas ao processo.
27/07/2020 - 19:04:08 Sistema Para o item 0001 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor RKA COMERCIO SERVICOS LTDA.
27/07/2020 - 19:04:08 Sistema Para o item 0002 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor RKA COMERCIO SERVICOS LTDA.
27/07/2020 - 19:04:08 Sistema Para o item 0003 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor RKA COMERCIO SERVICOS LTDA.
27/07/2020 - 19:04:08 Sistema Para o item 0004 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor RKA COMERCIO SERVICOS LTDA.
27/07/2020 - 19:04:08 Sistema Para o item 0005 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor RKA COMERCIO SERVICOS LTDA.
27/07/2020 - 19:04:08 Sistema Para o item 0006 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor RKA COMERCIO SERVICOS LTDA.
27/07/2020 - 19:04:08 Sistema Para o item 0008 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor RKA COMERCIO SERVICOS LTDA.
27/07/2020 - 19:04:08 Sistema Para o item 0011 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor RKA COMERCIO SERVICOS LTDA.
27/07/2020 - 19:04:08 Sistema Para o item 0012 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor RKA COMERCIO SERVICOS LTDA.
27/07/2020 - 19:04:08 Sistema Para o item 0013 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor RKA COMERCIO SERVICOS LTDA.
27/07/2020 - 19:04:08 Sistema Para o item 0014 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor RKA COMERCIO SERVICOS LTDA.
27/07/2020 - 19:04:08 Sistema Para o item 0015 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor RKA COMERCIO SERVICOS LTDA.
27/07/2020 - 19:04:08 Sistema Para o item 0017 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor RKA COMERCIO SERVICOS LTDA.
27/07/2020 - 19:04:08 Sistema Para o item 0018 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor RKA COMERCIO SERVICOS LTDA.
27/07/2020 - 19:04:08 Sistema Para o item 0019 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor RKA COMERCIO SERVICOS LTDA.
27/07/2020 - 19:04:08 Sistema Para o item 0020 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor RKA COMERCIO SERVICOS LTDA.
27/07/2020 - 19:04:08 Sistema Para o item 0021 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor RKA COMERCIO SERVICOS LTDA.
27/07/2020 - 19:04:08 Sistema Para o item 0022 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor RKA COMERCIO SERVICOS LTDA.
27/07/2020 - 19:04:08 Sistema Para o item 0023 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor RKA COMERCIO SERVICOS LTDA.
27/07/2020 - 19:04:08 Sistema Para o item 0024 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor RKA COMERCIO SERVICOS LTDA.
27/07/2020 - 19:04:08 Sistema Para o item 0025 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor RKA COMERCIO SERVICOS LTDA.
27/07/2020 - 19:04:08 Sistema Para o item 0026 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor RKA COMERCIO SERVICOS LTDA.
27/07/2020 - 19:04:08 Sistema Para o item 0027 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor RKA COMERCIO SERVICOS LTDA.
27/07/2020 - 19:04:08 Sistema Para o item 0028 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor RKA COMERCIO SERVICOS LTDA.
27/07/2020 - 19:04:08 Sistema Para o item 0029 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor RKA COMERCIO SERVICOS LTDA.
27/07/2020 - 19:04:08 Sistema Para o item 0030 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor RKA COMERCIO SERVICOS LTDA.
27/07/2020 - 19:04:08 Sistema Para o item 0031 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor RKA COMERCIO SERVICOS LTDA.
27/07/2020 - 19:04:08 Sistema Para o item 0032 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor RKA COMERCIO SERVICOS LTDA.
27/07/2020 - 19:04:08 Sistema Para o item 0033 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor RKA COMERCIO SERVICOS LTDA.
27/07/2020 - 19:04:08 Sistema Para o item 0034 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor RKA COMERCIO SERVICOS LTDA.
27/07/2020 - 19:04:08 Sistema Para o item 0035 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor RKA COMERCIO SERVICOS LTDA.
27/07/2020 - 19:04:08 Sistema Para o item 0036 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor RKA COMERCIO SERVICOS LTDA.
27/07/2020 - 19:04:08 Sistema Para o item 0037 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor RKA COMERCIO SERVICOS LTDA.
27/07/2020 - 19:04:08 Sistema Para o item 0038 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor RKA COMERCIO SERVICOS LTDA.
27/07/2020 - 19:04:08 Sistema Para o item 0039 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor RKA COMERCIO SERVICOS LTDA.
27/07/2020 - 19:04:08 Sistema Para o item 0040 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor RKA COMERCIO SERVICOS LTDA.
27/07/2020 - 19:04:08 Sistema Para o item 0041 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor RKA COMERCIO SERVICOS LTDA.
27/07/2020 - 19:04:08 Sistema Para o item 0042 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor RKA COMERCIO SERVICOS LTDA.
27/07/2020 - 19:04:08 Sistema Para o item 0043 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor RKA COMERCIO SERVICOS LTDA.
27/07/2020 - 19:04:08 Sistema Para o item 0044 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor RKA COMERCIO SERVICOS LTDA.
27/07/2020 - 19:04:08 Sistema Para o item 0045 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor RKA COMERCIO SERVICOS LTDA.
27/07/2020 - 19:04:08 Sistema Para o item 0046 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor RKA COMERCIO SERVICOS LTDA.
27/07/2020 - 19:04:08 Sistema Para o item 0047 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor RKA COMERCIO SERVICOS LTDA.
27/07/2020 - 19:04:08 Sistema Para o item 0048 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor RKA COMERCIO SERVICOS LTDA.
27/07/2020 - 19:04:08 Sistema Para o item 0049 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor RKA COMERCIO SERVICOS LTDA.
27/07/2020 - 19:04:08 Sistema Para o item 0050 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor RKA COMERCIO SERVICOS LTDA.
27/07/2020 - 19:04:08 Sistema Para o item 0051 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor RKA COMERCIO SERVICOS LTDA.
27/07/2020 - 19:04:08 Sistema Para o item 0052 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor RKA COMERCIO SERVICOS LTDA.
27/07/2020 - 19:04:08 Sistema Para o item 0053 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor RKA COMERCIO SERVICOS LTDA.
27/07/2020 - 19:04:08 Sistema Para o item 0054 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor RKA COMERCIO SERVICOS LTDA.
27/07/2020 - 19:04:08 Sistema Para o item 0055 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor RKA COMERCIO SERVICOS LTDA.
27/07/2020 - 19:04:08 Sistema Para o item 0056 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor RKA COMERCIO SERVICOS LTDA.
27/07/2020 - 19:04:08 Sistema Para o item 0057 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor RKA COMERCIO SERVICOS LTDA.
27/07/2020 - 19:04:08 Sistema Para o item 0058 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor RKA COMERCIO SERVICOS LTDA.
27/07/2020 - 19:04:08 Sistema Para o item 0059 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor RKA COMERCIO SERVICOS LTDA.
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27/07/2020 - 19:04:08 Sistema Para o item 0060 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor RKA COMERCIO SERVICOS LTDA.
27/07/2020 - 19:04:08 Sistema Para o item 0061 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor RKA COMERCIO SERVICOS LTDA.
27/07/2020 - 19:04:08 Sistema Para o item 0062 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor RKA COMERCIO SERVICOS LTDA.
27/07/2020 - 19:04:08 Sistema Para o item 0066 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor RKA COMERCIO SERVICOS LTDA.
27/07/2020 - 19:04:08 Sistema Para o item 0067 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor RKA COMERCIO SERVICOS LTDA.
27/07/2020 - 19:04:08 Sistema Para o item 0068 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor RKA COMERCIO SERVICOS LTDA.
27/07/2020 - 19:04:08 Sistema Para o item 0069 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor RKA COMERCIO SERVICOS LTDA.
27/07/2020 - 19:04:08 Sistema Para o item 0070 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor RKA COMERCIO SERVICOS LTDA.
27/07/2020 - 19:04:08 Sistema Para o item 0071 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor RKA COMERCIO SERVICOS LTDA.
27/07/2020 - 19:04:08 Sistema Para o item 0072 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor RKA COMERCIO SERVICOS LTDA.
27/07/2020 - 19:04:08 Sistema Para o item 0073 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor RKA COMERCIO SERVICOS LTDA.
27/07/2020 - 19:04:08 Sistema Para o item 0074 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor RKA COMERCIO SERVICOS LTDA.
27/07/2020 - 19:04:08 Sistema Para o item 0075 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor RKA COMERCIO SERVICOS LTDA.
27/07/2020 - 19:04:08 Sistema Para o item 0076 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor RKA COMERCIO SERVICOS LTDA.
27/07/2020 - 19:04:08 Sistema Para o item 0078 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor RKA COMERCIO SERVICOS LTDA.
27/07/2020 - 19:04:08 Sistema Para o item 0079 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor RKA COMERCIO SERVICOS LTDA.
27/07/2020 - 19:04:08 Sistema Para o item 0080 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor RKA COMERCIO SERVICOS LTDA.
27/07/2020 - 19:04:08 Sistema Para o item 0081 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor RKA COMERCIO SERVICOS LTDA.
27/07/2020 - 19:04:08 Sistema Para o item 0082 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor RKA COMERCIO SERVICOS LTDA.
27/07/2020 - 19:04:08 Sistema Para o item 0089 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor RKA COMERCIO SERVICOS LTDA.
27/07/2020 - 19:04:08 Sistema Para o item 0093 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor RKA COMERCIO SERVICOS LTDA.
27/07/2020 - 19:04:08 Sistema Para o item 0094 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor RKA COMERCIO SERVICOS LTDA.
27/07/2020 - 19:04:08 Sistema Para o item 0096 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor RKA COMERCIO SERVICOS LTDA.
27/07/2020 - 19:04:08 Sistema Para o item 0098 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor RKA COMERCIO SERVICOS LTDA.
27/07/2020 - 19:04:08 Sistema Para o item 0101 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor RKA COMERCIO SERVICOS LTDA.
27/07/2020 - 19:04:08 Sistema Para o item 0107 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor RKA COMERCIO SERVICOS LTDA.
27/07/2020 - 19:04:08 Sistema Para o item 0110 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor RKA COMERCIO SERVICOS LTDA.
27/07/2020 - 19:04:08 Sistema Para o item 0111 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor RKA COMERCIO SERVICOS LTDA.
27/07/2020 - 19:04:08 Sistema Para o item 0112 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor RKA COMERCIO SERVICOS LTDA.
27/07/2020 - 19:04:08 Sistema Para o item 0113 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor RKA COMERCIO SERVICOS LTDA.
27/07/2020 - 19:04:08 Sistema Para o item 0114 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor RKA COMERCIO SERVICOS LTDA.
27/07/2020 - 19:04:08 Sistema Para o item 0115 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor RKA COMERCIO SERVICOS LTDA.
27/07/2020 - 19:04:08 Sistema Para o item 0116 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor RKA COMERCIO SERVICOS LTDA.
27/07/2020 - 19:04:08 Sistema Para o item 0117 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor RKA COMERCIO SERVICOS LTDA.
27/07/2020 - 19:04:08 Sistema Para o item 0118 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor RKA COMERCIO SERVICOS LTDA.
27/07/2020 - 19:04:08 Sistema Para o item 0119 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor RKA COMERCIO SERVICOS LTDA.
27/07/2020 - 19:04:08 Sistema Para o item 0120 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor RKA COMERCIO SERVICOS LTDA.
27/07/2020 - 19:04:08 Sistema Para o item 0121 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor RKA COMERCIO SERVICOS LTDA.
27/07/2020 - 19:04:08 Sistema Para o item 0122 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor RKA COMERCIO SERVICOS LTDA.
27/07/2020 - 19:04:08 Sistema Para o item 0123 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor RKA COMERCIO SERVICOS LTDA.
27/07/2020 - 19:04:08 Sistema Para o item 0124 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor RKA COMERCIO SERVICOS LTDA.
27/07/2020 - 19:04:08 Sistema Para o item 0125 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor RKA COMERCIO SERVICOS LTDA.
27/07/2020 - 19:04:08 Sistema Para o item 0126 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor RKA COMERCIO SERVICOS LTDA.
27/07/2020 - 19:04:08 Sistema Para o item 0127 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor RKA COMERCIO SERVICOS LTDA.
27/07/2020 - 19:04:08 Sistema Para o item 0128 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor RKA COMERCIO SERVICOS LTDA.
27/07/2020 - 19:04:08 Sistema Para o item 0129 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor RKA COMERCIO SERVICOS LTDA.
27/07/2020 - 19:04:08 Sistema Para o item 0132 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor RKA COMERCIO SERVICOS LTDA.
27/07/2020 - 19:04:08 Sistema Para o item 0133 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor RKA COMERCIO SERVICOS LTDA.
27/07/2020 - 19:04:08 Sistema Para o item 0147 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor RKA COMERCIO SERVICOS LTDA.
27/07/2020 - 19:04:08 Sistema Para o item 0148 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor RKA COMERCIO SERVICOS LTDA.
27/07/2020 - 19:04:08 Sistema Para o item 0150 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor RKA COMERCIO SERVICOS LTDA.
27/07/2020 - 19:04:08 Sistema Para o item 0151 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor RKA COMERCIO SERVICOS LTDA.
27/07/2020 - 19:04:08 Sistema Para o item 0152 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor RKA COMERCIO SERVICOS LTDA.
27/07/2020 - 19:04:08 Sistema Para o item 0153 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor RKA COMERCIO SERVICOS LTDA.
27/07/2020 - 19:04:08 Sistema Para o item 0154 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor RKA COMERCIO SERVICOS LTDA.
27/07/2020 - 19:04:08 Sistema Para o item 0155 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor RKA COMERCIO SERVICOS LTDA.
27/07/2020 - 19:04:08 Sistema Para o item 0158 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor RKA COMERCIO SERVICOS LTDA.
27/07/2020 - 19:04:08 Sistema Para o item 0161 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor RKA COMERCIO SERVICOS LTDA.
27/07/2020 - 19:04:35 Sistema A data limite de intenção de recursos foi definida pelo pregoeiro para 27/07/2020 às 19:34.
27/07/2020 - 19:35:12 Sistema A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.

27/07/2020 - 19:43:45 Pregoeiro

A proponente deverá atender o item do edital 9.10. Os documentos exigidos para habilitação 
relacionados nos subitens acima, deverão ser apresentados pelos licitantes concomitantemente, até 
a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, atendendo o Item 6.1 e 6.2 do 
edital, e após solicitação do Pregoeiro no 1Cchat 1D, serão remetidos em original, por qualquer 
processo de cópia reprográfica, autenticada por tabelião de notas, ou por servidor da Administração, 
desde que conferido(s) com o original, ou publicação em órgão da imprensa oficial, no prazo de 3 
(três) dias para análise, após encerrado o prazo

29/07/2020 - 11:59:14 Pregoeiro
Recuso a entrega dos documentos da proponente RKA COMERCIO SERVICOS LTDA e aferida pelo 
pregoeiro e sua equipe dia 29/07/2020

29/07/2020 - 12:05:57 Sistema O Item 0001 foi adjudicado por Jorge Lisboa Souza do Mar.
29/07/2020 - 12:06:35 Sistema O Item 0002 foi adjudicado por Jorge Lisboa Souza do Mar.
29/07/2020 - 12:06:59 Sistema O Item 0003 foi adjudicado por Jorge Lisboa Souza do Mar.
29/07/2020 - 12:06:59 Sistema O Item 0004 foi adjudicado por Jorge Lisboa Souza do Mar.
29/07/2020 - 12:06:59 Sistema O Item 0005 foi adjudicado por Jorge Lisboa Souza do Mar.
29/07/2020 - 12:06:59 Sistema O Item 0006 foi adjudicado por Jorge Lisboa Souza do Mar.
29/07/2020 - 12:06:59 Sistema O Item 0008 foi adjudicado por Jorge Lisboa Souza do Mar.
29/07/2020 - 12:06:59 Sistema O Item 0011 foi adjudicado por Jorge Lisboa Souza do Mar.
29/07/2020 - 12:06:59 Sistema O Item 0012 foi adjudicado por Jorge Lisboa Souza do Mar.
29/07/2020 - 12:06:59 Sistema O Item 0013 foi adjudicado por Jorge Lisboa Souza do Mar.
29/07/2020 - 12:06:59 Sistema O Item 0014 foi adjudicado por Jorge Lisboa Souza do Mar.
29/07/2020 - 12:06:59 Sistema O Item 0015 foi adjudicado por Jorge Lisboa Souza do Mar.
29/07/2020 - 12:06:59 Sistema O Item 0017 foi adjudicado por Jorge Lisboa Souza do Mar.
29/07/2020 - 12:06:59 Sistema O Item 0018 foi adjudicado por Jorge Lisboa Souza do Mar.
29/07/2020 - 12:06:59 Sistema O Item 0019 foi adjudicado por Jorge Lisboa Souza do Mar.
29/07/2020 - 12:06:59 Sistema O Item 0020 foi adjudicado por Jorge Lisboa Souza do Mar.
29/07/2020 - 12:06:59 Sistema O Item 0021 foi adjudicado por Jorge Lisboa Souza do Mar.
29/07/2020 - 12:06:59 Sistema O Item 0022 foi adjudicado por Jorge Lisboa Souza do Mar.
29/07/2020 - 12:06:59 Sistema O Item 0023 foi adjudicado por Jorge Lisboa Souza do Mar.
29/07/2020 - 12:06:59 Sistema O Item 0024 foi adjudicado por Jorge Lisboa Souza do Mar.
29/07/2020 - 12:06:59 Sistema O Item 0025 foi adjudicado por Jorge Lisboa Souza do Mar.
29/07/2020 - 12:06:59 Sistema O Item 0026 foi adjudicado por Jorge Lisboa Souza do Mar.
29/07/2020 - 12:06:59 Sistema O Item 0027 foi adjudicado por Jorge Lisboa Souza do Mar.
29/07/2020 - 12:06:59 Sistema O Item 0028 foi adjudicado por Jorge Lisboa Souza do Mar.
29/07/2020 - 12:06:59 Sistema O Item 0029 foi adjudicado por Jorge Lisboa Souza do Mar.
29/07/2020 - 12:06:59 Sistema O Item 0030 foi adjudicado por Jorge Lisboa Souza do Mar.
29/07/2020 - 12:06:59 Sistema O Item 0031 foi adjudicado por Jorge Lisboa Souza do Mar.
29/07/2020 - 12:06:59 Sistema O Item 0032 foi adjudicado por Jorge Lisboa Souza do Mar.
29/07/2020 - 12:06:59 Sistema O Item 0033 foi adjudicado por Jorge Lisboa Souza do Mar.
29/07/2020 - 12:06:59 Sistema O Item 0034 foi adjudicado por Jorge Lisboa Souza do Mar.
29/07/2020 - 12:06:59 Sistema O Item 0035 foi adjudicado por Jorge Lisboa Souza do Mar.
29/07/2020 - 12:06:59 Sistema O Item 0036 foi adjudicado por Jorge Lisboa Souza do Mar.
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Jorge Lisboa Souza do Mar
Pregoeiro(a)

Data Apelido Frase

Após encerramento da fase de lances, os licitantes melhores classificados foram declarados para cada item, foi divulgado o resultado da licitação conforme 
indicado no quadro Vencedores e foi concedido o prazo de intenção de recurso.
Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão cuja ata foi lavrada e assinada pelo pregoeiro(a), ordenador(a) e equipe de apoio.

Esta ata foi gerada em 30/07/2020 às 13:57.

29/07/2020 - 12:06:59 Sistema O Item 0037 foi adjudicado por Jorge Lisboa Souza do Mar.
29/07/2020 - 12:06:59 Sistema O Item 0038 foi adjudicado por Jorge Lisboa Souza do Mar.
29/07/2020 - 12:06:59 Sistema O Item 0039 foi adjudicado por Jorge Lisboa Souza do Mar.
29/07/2020 - 12:06:59 Sistema O Item 0040 foi adjudicado por Jorge Lisboa Souza do Mar.
29/07/2020 - 12:06:59 Sistema O Item 0041 foi adjudicado por Jorge Lisboa Souza do Mar.
29/07/2020 - 12:06:59 Sistema O Item 0042 foi adjudicado por Jorge Lisboa Souza do Mar.
29/07/2020 - 12:06:59 Sistema O Item 0043 foi adjudicado por Jorge Lisboa Souza do Mar.
29/07/2020 - 12:06:59 Sistema O Item 0044 foi adjudicado por Jorge Lisboa Souza do Mar.
29/07/2020 - 12:06:59 Sistema O Item 0045 foi adjudicado por Jorge Lisboa Souza do Mar.
29/07/2020 - 12:06:59 Sistema O Item 0046 foi adjudicado por Jorge Lisboa Souza do Mar.
29/07/2020 - 12:06:59 Sistema O Item 0047 foi adjudicado por Jorge Lisboa Souza do Mar.
29/07/2020 - 12:06:59 Sistema O Item 0048 foi adjudicado por Jorge Lisboa Souza do Mar.
29/07/2020 - 12:06:59 Sistema O Item 0049 foi adjudicado por Jorge Lisboa Souza do Mar.
29/07/2020 - 12:06:59 Sistema O Item 0050 foi adjudicado por Jorge Lisboa Souza do Mar.
29/07/2020 - 12:06:59 Sistema O Item 0051 foi adjudicado por Jorge Lisboa Souza do Mar.
29/07/2020 - 12:06:59 Sistema O Item 0052 foi adjudicado por Jorge Lisboa Souza do Mar.
29/07/2020 - 12:06:59 Sistema O Item 0053 foi adjudicado por Jorge Lisboa Souza do Mar.
29/07/2020 - 12:06:59 Sistema O Item 0054 foi adjudicado por Jorge Lisboa Souza do Mar.
29/07/2020 - 12:06:59 Sistema O Item 0055 foi adjudicado por Jorge Lisboa Souza do Mar.
29/07/2020 - 12:06:59 Sistema O Item 0056 foi adjudicado por Jorge Lisboa Souza do Mar.
29/07/2020 - 12:06:59 Sistema O Item 0057 foi adjudicado por Jorge Lisboa Souza do Mar.
29/07/2020 - 12:06:59 Sistema O Item 0058 foi adjudicado por Jorge Lisboa Souza do Mar.
29/07/2020 - 12:06:59 Sistema O Item 0059 foi adjudicado por Jorge Lisboa Souza do Mar.
29/07/2020 - 12:06:59 Sistema O Item 0060 foi adjudicado por Jorge Lisboa Souza do Mar.
29/07/2020 - 12:06:59 Sistema O Item 0061 foi adjudicado por Jorge Lisboa Souza do Mar.
29/07/2020 - 12:06:59 Sistema O Item 0062 foi adjudicado por Jorge Lisboa Souza do Mar.
29/07/2020 - 12:06:59 Sistema O Item 0066 foi adjudicado por Jorge Lisboa Souza do Mar.
29/07/2020 - 12:06:59 Sistema O Item 0067 foi adjudicado por Jorge Lisboa Souza do Mar.
29/07/2020 - 12:06:59 Sistema O Item 0068 foi adjudicado por Jorge Lisboa Souza do Mar.
29/07/2020 - 12:06:59 Sistema O Item 0069 foi adjudicado por Jorge Lisboa Souza do Mar.
29/07/2020 - 12:06:59 Sistema O Item 0070 foi adjudicado por Jorge Lisboa Souza do Mar.
29/07/2020 - 12:06:59 Sistema O Item 0071 foi adjudicado por Jorge Lisboa Souza do Mar.
29/07/2020 - 12:06:59 Sistema O Item 0072 foi adjudicado por Jorge Lisboa Souza do Mar.
29/07/2020 - 12:06:59 Sistema O Item 0073 foi adjudicado por Jorge Lisboa Souza do Mar.
29/07/2020 - 12:06:59 Sistema O Item 0074 foi adjudicado por Jorge Lisboa Souza do Mar.
29/07/2020 - 12:06:59 Sistema O Item 0075 foi adjudicado por Jorge Lisboa Souza do Mar.
29/07/2020 - 12:06:59 Sistema O Item 0076 foi adjudicado por Jorge Lisboa Souza do Mar.
29/07/2020 - 12:06:59 Sistema O Item 0078 foi adjudicado por Jorge Lisboa Souza do Mar.
29/07/2020 - 12:06:59 Sistema O Item 0079 foi adjudicado por Jorge Lisboa Souza do Mar.
29/07/2020 - 12:06:59 Sistema O Item 0080 foi adjudicado por Jorge Lisboa Souza do Mar.
29/07/2020 - 12:06:59 Sistema O Item 0081 foi adjudicado por Jorge Lisboa Souza do Mar.
29/07/2020 - 12:06:59 Sistema O Item 0082 foi adjudicado por Jorge Lisboa Souza do Mar.
29/07/2020 - 12:06:59 Sistema O Item 0089 foi adjudicado por Jorge Lisboa Souza do Mar.
29/07/2020 - 12:06:59 Sistema O Item 0093 foi adjudicado por Jorge Lisboa Souza do Mar.
29/07/2020 - 12:06:59 Sistema O Item 0094 foi adjudicado por Jorge Lisboa Souza do Mar.
29/07/2020 - 12:06:59 Sistema O Item 0096 foi adjudicado por Jorge Lisboa Souza do Mar.
29/07/2020 - 12:06:59 Sistema O Item 0098 foi adjudicado por Jorge Lisboa Souza do Mar.
29/07/2020 - 12:06:59 Sistema O Item 0101 foi adjudicado por Jorge Lisboa Souza do Mar.
29/07/2020 - 12:06:59 Sistema O Item 0107 foi adjudicado por Jorge Lisboa Souza do Mar.
29/07/2020 - 12:06:59 Sistema O Item 0110 foi adjudicado por Jorge Lisboa Souza do Mar.
29/07/2020 - 12:06:59 Sistema O Item 0111 foi adjudicado por Jorge Lisboa Souza do Mar.
29/07/2020 - 12:06:59 Sistema O Item 0112 foi adjudicado por Jorge Lisboa Souza do Mar.
29/07/2020 - 12:06:59 Sistema O Item 0113 foi adjudicado por Jorge Lisboa Souza do Mar.
29/07/2020 - 12:06:59 Sistema O Item 0114 foi adjudicado por Jorge Lisboa Souza do Mar.
29/07/2020 - 12:06:59 Sistema O Item 0115 foi adjudicado por Jorge Lisboa Souza do Mar.
29/07/2020 - 12:06:59 Sistema O Item 0116 foi adjudicado por Jorge Lisboa Souza do Mar.
29/07/2020 - 12:06:59 Sistema O Item 0117 foi adjudicado por Jorge Lisboa Souza do Mar.
29/07/2020 - 12:06:59 Sistema O Item 0118 foi adjudicado por Jorge Lisboa Souza do Mar.
29/07/2020 - 12:06:59 Sistema O Item 0119 foi adjudicado por Jorge Lisboa Souza do Mar.
29/07/2020 - 12:06:59 Sistema O Item 0120 foi adjudicado por Jorge Lisboa Souza do Mar.
29/07/2020 - 12:06:59 Sistema O Item 0121 foi adjudicado por Jorge Lisboa Souza do Mar.
29/07/2020 - 12:06:59 Sistema O Item 0122 foi adjudicado por Jorge Lisboa Souza do Mar.
29/07/2020 - 12:06:59 Sistema O Item 0123 foi adjudicado por Jorge Lisboa Souza do Mar.
29/07/2020 - 12:06:59 Sistema O Item 0124 foi adjudicado por Jorge Lisboa Souza do Mar.
29/07/2020 - 12:06:59 Sistema O Item 0125 foi adjudicado por Jorge Lisboa Souza do Mar.
29/07/2020 - 12:06:59 Sistema O Item 0126 foi adjudicado por Jorge Lisboa Souza do Mar.
29/07/2020 - 12:06:59 Sistema O Item 0127 foi adjudicado por Jorge Lisboa Souza do Mar.
29/07/2020 - 12:06:59 Sistema O Item 0128 foi adjudicado por Jorge Lisboa Souza do Mar.
29/07/2020 - 12:06:59 Sistema O Item 0129 foi adjudicado por Jorge Lisboa Souza do Mar.
29/07/2020 - 12:06:59 Sistema O Item 0132 foi adjudicado por Jorge Lisboa Souza do Mar.
29/07/2020 - 12:06:59 Sistema O Item 0133 foi adjudicado por Jorge Lisboa Souza do Mar.
29/07/2020 - 12:06:59 Sistema O Item 0147 foi adjudicado por Jorge Lisboa Souza do Mar.
29/07/2020 - 12:06:59 Sistema O Item 0148 foi adjudicado por Jorge Lisboa Souza do Mar.
29/07/2020 - 12:06:59 Sistema O Item 0150 foi adjudicado por Jorge Lisboa Souza do Mar.
29/07/2020 - 12:06:59 Sistema O Item 0151 foi adjudicado por Jorge Lisboa Souza do Mar.
29/07/2020 - 12:06:59 Sistema O Item 0152 foi adjudicado por Jorge Lisboa Souza do Mar.
29/07/2020 - 12:06:59 Sistema O Item 0153 foi adjudicado por Jorge Lisboa Souza do Mar.
29/07/2020 - 12:06:59 Sistema O Item 0154 foi adjudicado por Jorge Lisboa Souza do Mar.
29/07/2020 - 12:06:59 Sistema O Item 0155 foi adjudicado por Jorge Lisboa Souza do Mar.
29/07/2020 - 12:06:59 Sistema O Item 0158 foi adjudicado por Jorge Lisboa Souza do Mar.
29/07/2020 - 12:06:59 Sistema O Item 0161 foi adjudicado por Jorge Lisboa Souza do Mar.
30/07/2020 - 11:42:15 Sistema A data de assinatura da ata de registro de preços foi informada para dia 30/07/2020.
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LAERCIO COSTA DE MELO
Autoridade Competente

LORENA FABRICIA MONTEIRO FERREIRA
Apoio
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