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ATA FINAL
Prefeitura Municipal Pau D`Arco
Prefeitura Municipal Pua D`Arco
Prefeitura Municipal Pua D`Arco

Pregão Eletrônico nº 005.2021.001

Às 09:30 do dia 12/03/2021, 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 PREÇOS VISANDO FUTURA CONTRATAÇÃO DE

EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS PARA O EXERCÍCIO DE 2021, EM ATENDIMENTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL DO MUNICÍPIO PAU D’ARCO - PA, CONFORME O TERMO DE REFERÊNCIA

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

01/03/2021 15:54 02/03/2021 09:25 09/03/2021 09:25 12/03/2021 09:25 12/03/2021 09:30

Itens Licitados
Código Produto V. Referência Qtde Unidade Situação

0001 URNA FUNERARIA INFANTIL - MEDINDO
APROXIMADAMENTE 0,60CM A 1,60MT DE ALTURA DE 30CM
A 40CM DE LARGURA CONFORME A NECESSIDADE,
SEXTAVADA COM ALÇAS, COM VISOR, NA COR BRANCA,
COM RENDA, VERNIZ ALTO BRILHO, MATERIAL INTERNO
REVESTIDO EM CETIM, COM 2 OU 4 CHAVETAS DE ACORDO
COM A SITUAÇÃO.

687,66 35 UND Adjudicado

0002 URNA FUNERARIA ADULTO - MEDINDO 1,90MT DE ALTURA E
65CM DE LARGURA CONFORME A NECESSIDADE,
SEXTAVADA COM 6 ALÇAS DURA, 4 CHAVETAS, VERNIZ
ALTO BRILHO, TODA FORRADA EM TECIDO TNT, CORES
VARIADAS.

1.281,33 90 UND Adjudicado

0003 ROUPA FEMININA (MORTALHA) 320,00 40 UND Adjudicado

0004 ROUPA MASCULINA (CALÇA E CAMISA) 323,33 40 UND Adjudicado

0005 HIGIENIZAÇÃO E PREPARO DO CORPO PARA
SEPULTAMENTO.

686,66 125 UND Adjudicado

0006 EMBALSAMAMENTO PARA TRANSLADO. 1.533,33 60 UND Adjudicado

0007 SERVIÇOS DE TRANSLADO (KM RODADO) 3,51 5.000 Km Adjudicado

Documentos Anexados ao Processo
Data Documento

01/03/2021 1. EDITAL-Funerária.pdf

02/03/2021 ANEXOS.pdf

02/03/2021 2. TERMO DE REFERENCIA.pdf

02/03/2021 5. MINUTA DE CONTRATO.pdf

Mensagens Enviadas pelo Pregoeiro
Data Assunto Frase

12/03/2021 - 11:59 Negociação aberta para o processo
005.2021.001

Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 1,7 do processo 005.2021.001.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

12/03/2021 - 11:59 Negociação aberta para o processo
005.2021.001

Você recebeu um novo pedido de negociação no item 2 do processo 005.2021.001.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

12/03/2021 - 11:59 Negociação aberta para o processo
005.2021.001

Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 3,4,5,6 do processo 005.2021.001.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

12/03/2021 - 12:00 Mensagem para negociação no
processo 005.2021.001

Foi enviada uma nova mensagem para negociação no processo 005.2021.001.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

12/03/2021 - 12:01 Agendamento da data limite da fase de
negociação

A data limite para negociação foi definida pelo pregoeiro para 12/03/2021 às 14:03.

15/03/2021 - 09:10 Documentos solicitados para o
processo 005.2021.001

Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 005.2021.001.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
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15/03/2021 - 09:29 Documentos solicitados para o
processo 005.2021.001

Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 005.2021.001.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

15/03/2021 - 13:47 Documentos solicitados para o
processo 005.2021.001

Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 005.2021.001.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

15/03/2021 - 13:51 Documentos solicitados para o
processo 005.2021.001

Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 005.2021.001.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

15/03/2021 - 13:54 Documentos solicitados para o
processo 005.2021.001

Foram solicitadas diligências no item 0002 do processo 005.2021.001.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

15/03/2021 - 13:55 Documentos solicitados para o
processo 005.2021.001

Foram solicitadas diligências no item 0003 do processo 005.2021.001.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

15/03/2021 - 13:55 Documentos solicitados para o
processo 005.2021.001

Foram solicitadas diligências no item 0004 do processo 005.2021.001.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

15/03/2021 - 13:55 Documentos solicitados para o
processo 005.2021.001

Foram solicitadas diligências no item 0005 do processo 005.2021.001.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

15/03/2021 - 13:56 Documentos solicitados para o
processo 005.2021.001

Foram solicitadas diligências no item 0006 do processo 005.2021.001.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

15/03/2021 - 13:56 Documentos solicitados para o
processo 005.2021.001

Foram solicitadas diligências no item 0007 do processo 005.2021.001.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

15/03/2021 - 14:35 Documentos solicitados para o
processo 005.2021.001

Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 005.2021.001.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

15/03/2021 - 14:40 Documentos solicitados para o
processo 005.2021.001

Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 005.2021.001.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

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

0001 URNA FUNERARIA
INFANTIL - medindo
aproximadamente 0,60cm
a 1,60mt de altura de
30cm a 40cm de largura
conforme a necessidade,
sextavada com alças,
com visor, na cor branca,
com renda, verniz alto
brilho, material interno
revestido em cetim, com 2
ou 4 chavetas de acordo
com a situação.

SOUSA SERVICOS DE
FUNERARIA EIRELI

URNA FUNERARIA
INFANTIL COR BRANCA

MIRASSOL 120,00 4.200,00

0002 URNA FUNERARIA
ADULTO - medindo
1,90mt de altura e 65cm
de largura conforme a
necessidade, sextavada
com 6 alças dura, 4
chavetas, verniz alto
brilho, toda forrada em
tecido TNT, cores
variadas.

SOUSA SERVICOS DE
FUNERARIA EIRELI

URNA FUNERARIA
ADULTO SEXTAVADA
COM 6 AL

MIRASSOL 759,00 68.310,00

0003 Roupa Feminina
(mortalha)

SOUSA SERVICOS DE
FUNERARIA EIRELI

ROUPA FEMININA
MORTALHA

RENASCER IND E COM
ARTIGOS FUNERARIOS

221,00 8.840,00

0004 Roupa Masculina (calça e
camisa)

SOUSA SERVICOS DE
FUNERARIA EIRELI

ROUPA MORTUARIA
MASCULINA- CALÇA E
CAMIS

RENASCER IND E COM
ARTIGOS FUNERARIOS

234,00 9.360,00

0005 Higienização e preparo do
corpo para sepultamento.

SOUSA SERVICOS DE
FUNERARIA EIRELI

N/C N/C 35,00 4.375,00

0006 Embalsamamento para
translado.

SOUSA SERVICOS DE
FUNERARIA EIRELI

N/C N/C 1.196,00 71.760,00

0007 Serviços de translado (km
rodado)

SOUSA SERVICOS DE
FUNERARIA EIRELI

N/C N/C 3,50 17.500,00

Declarações Obrigatórias
Título Declaração

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

Declaração de Inexistência de Impeditivos Declaro para os devidos fins legais, em cumprimento ao exigido no edital, que até a presente data inexistem fatos
impeditivos para a habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.
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Declaração de Não-Emprego de Menores Declaro para os devidos fins legais, conforme o disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8666, de 21 de junho de 1993,
acrescido pela Lei 9854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso
ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

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

DECLARAÇÕES ANEXO AO EDITAL Apresentar todas as declarações que estão como anexo ao Edital

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas
0001 - URNA FUNERARIA INFANTIL - medindo aproximadamente 0,60cm a 1,60mt de altura de 30cm
a 40cm de largura conforme a necessidade, sextavada com alças, com visor, na cor branca, com renda,
verniz alto brilho, material interno revestido em cetim, com 2 ou 4 chavetas de acordo com a situação.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Valor Unitário Valor Total LC 123/2006

ORGANIZACOES S.S. DE
SERVICOS FUNEBRES
EIRELI

09.258.218/0001-15 12/03/2021 -
09:13:32

sextavada mirassol 690,00 24.150,00 Sim

J M F AGUIAR 03.951.294/0001-25 11/03/2021 -
16:57:18

URNA
FUNERARIA TIPO
CASCÃO
INFANTIL

TANABI 675,00 23.625,00 Sim

SOUSA SERVICOS DE
FUNERARIA EIRELI

28.554.242/0001-46 11/03/2021 -
18:34:26

URNA
FUNERARIA
INFANTIL COR
BRANCA

MIRASSOL 687,00 24.045,00 Sim

E V DO NASCIMENTO
FILHO FUNERARIA

09.419.794/0001-05 12/03/2021 -
09:10:36

CONVENCIONAL URNAS MART
LTDA

550,60 19.271,00 Sim

0002 - URNA FUNERARIA ADULTO - medindo 1,90mt de altura e 65cm de largura conforme a necessidade, sextavada com 6
alças dura, 4 chavetas, verniz alto brilho, toda forrada em tecido TNT, cores variadas.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Valor Unitário Valor Total LC 123/2006

ORGANIZACOES S.S. DE
SERVICOS FUNEBRES
EIRELI

09.258.218/0001-15 12/03/2021 -
09:13:44

sextavada mirrasol 1.300,00 117.000,00 Sim

J M F AGUIAR 03.951.294/0001-25 11/03/2021 -
16:57:58

URNA
FUNERARIA TIPO
CASCÃO
ADULTO

TANABI 1.255,00 112.950,00 Sim

SOUSA SERVICOS DE
FUNERARIA EIRELI

28.554.242/0001-46 11/03/2021 -
18:35:30

URNA
FUNERARIA
ADULTO
SEXTAVADA
COM 6 AL

MIRASSOL 1.281,00 115.290,00 Sim

E V DO NASCIMENTO
FILHO FUNERARIA

09.419.794/0001-05 12/03/2021 -
09:11:53

CONVENCIONAL URNAS MART
LTDA

1.132,20 101.898,00 Sim

0003 - Roupa Feminina (mortalha)
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Valor Unitário Valor Total LC 123/2006

ORGANIZACOES S.S. DE
SERVICOS FUNEBRES
EIRELI

09.258.218/0001-15 09/03/2021 -
12:47:06

Roupa Feminina
(mortalha)

RONDOLI 350,00 14.000,00 Sim

J M F AGUIAR 03.951.294/0001-25 11/03/2021 -
16:59:05

ROUPA
FEMININA
(mortalha)

RENASCER 314,00 12.560,00 Sim

SOUSA SERVICOS DE
FUNERARIA EIRELI

28.554.242/0001-46 11/03/2021 -
18:36:25

ROUPA
FEMININA
MORTALHA

RENASCER IND E
COM ARTIGOS
FUNERARIOS

320,00 12.800,00 Sim

E V DO NASCIMENTO
FILHO FUNERARIA

09.419.794/0001-05 12/03/2021 -
09:12:51

CONFORME
NECESSIDADE

MIRASOL 285,00 11.400,00 Sim

0004 - Roupa Masculina (calça e camisa)
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Valor Unitário Valor Total LC 123/2006

ORGANIZACOES S.S. DE
SERVICOS FUNEBRES
EIRELI

09.258.218/0001-15 09/03/2021 -
12:47:58

Roupa Masculina
(calça e camisa)

RONDOLI 350,00 14.000,00 Sim

J M F AGUIAR 03.951.294/0001-25 11/03/2021 -
16:59:41

ROUPA
MASCULINA
(mortalha)

RENASCER 317,00 12.680,00 Sim

SOUSA SERVICOS DE
FUNERARIA EIRELI

28.554.242/0001-46 11/03/2021 -
18:37:27

ROUPA
MORTUARIA
MASCULINA-
CALÇA E CAMIS

RENASCER IND E
COM ARTIGOS
FUNERARIOS

323,00 12.920,00 Sim

E V DO NASCIMENTO
FILHO FUNERARIA

09.419.794/0001-05 12/03/2021 -
09:13:24

CONFORME
NECESSIDADE

MIRASOL 295,40 11.816,00 Sim
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0005 - Higienização e preparo do corpo para sepultamento.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Valor Unitário Valor Total LC 123/2006

ORGANIZACOES S.S. DE
SERVICOS FUNEBRES
EIRELI

09.258.218/0001-15 09/03/2021 -
12:48:46

N/C N/C 700,00 87.500,00 Sim

J M F AGUIAR 03.951.294/0001-25 11/03/2021 -
17:00:33

N/C N/C 673,00 84.125,00 Sim

SOUSA SERVICOS DE
FUNERARIA EIRELI

28.554.242/0001-46 11/03/2021 -
18:40:30

N/C N/C 686,00 85.750,00 Sim

E V DO NASCIMENTO
FILHO FUNERARIA

09.419.794/0001-05 12/03/2021 -
09:13:56

N/C N/C 610,80 76.350,00 Sim

0006 - Embalsamamento para translado.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Valor Unitário Valor Total LC 123/2006

ORGANIZACOES S.S. DE
SERVICOS FUNEBRES
EIRELI

09.258.218/0001-15 09/03/2021 -
12:49:54

N/C N/C 1.533,00 91.980,00 Sim

J M F AGUIAR 03.951.294/0001-25 11/03/2021 -
17:00:58

N/C N/C 1.503,00 90.180,00 Sim

SOUSA SERVICOS DE
FUNERARIA EIRELI

28.554.242/0001-46 11/03/2021 -
18:40:37

N/C N/C 1.533,00 91.980,00 Sim

E V DO NASCIMENTO
FILHO FUNERARIA

09.419.794/0001-05 12/03/2021 -
09:14:39

N/C N/C 1.420,00 85.200,00 Sim

0007 - Serviços de translado (km rodado)
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Valor Unitário Valor Total LC 123/2006

ORGANIZACOES S.S. DE
SERVICOS FUNEBRES
EIRELI

09.258.218/0001-15 09/03/2021 -
12:50:29

N/C N/C 3,50 17.500,00 Sim

J M F AGUIAR 03.951.294/0001-25 11/03/2021 -
17:01:17

N/C N/C 3,55 17.750,00 Sim

SOUSA SERVICOS DE
FUNERARIA EIRELI

28.554.242/0001-46 11/03/2021 -
18:40:43

N/C N/C 3,50 17.500,00 Sim

E V DO NASCIMENTO
FILHO FUNERARIA

09.419.794/0001-05 12/03/2021 -
09:15:13

N/C N/C 3,10 15.500,00 Sim

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

ORGANIZACOES S.S. DE SERVICOS FUNEBRES EIRELI 09.258.218/0001-15 60 dias

J M F AGUIAR 03.951.294/0001-25 60 dias

SOUSA SERVICOS DE FUNERARIA EIRELI 28.554.242/0001-46 90 dias

E V DO NASCIMENTO FILHO FUNERARIA 09.419.794/0001-05 60 dias

Lances Enviados
0001 - URNA FUNERARIA INFANTIL - medindo aproximadamente 0,60cm a 1,60mt de altura de 30cm
a 40cm de largura conforme a necessidade, sextavada com alças, com visor, na cor branca, com renda,
verniz alto brilho, material interno revestido em cetim, com 2 ou 4 chavetas de acordo com a situação.
Data Valor CNPJ Situação

11/03/2021 - 16:57:18 675,00 (proposta) 03.951.294/0001-25 Válido

11/03/2021 - 18:34:26 687,00 (proposta) 28.554.242/0001-46 Válido

12/03/2021 - 09:10:36 550,60 (proposta) 09.419.794/0001-05 Cancelado - Falta Certidão Negativa de falência de concordata e
balanço - Seguindo as regras do edital que diz “9.15. Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital.” 15/03/2021 10:53:01

12/03/2021 - 09:13:32 690,00 (proposta) 09.258.218/0001-15 Cancelado - Falta balanço - Seguindo as regras do edital que diz “9.15.
Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por
não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los
em desacordo com o estabelecido neste Edital.” - 3.5. É de
responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados
cadastrais no PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS e mantê-los
atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo
proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão
logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. -
3.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá
ensejar desclassificação no momento da habilitação 12/03/2021
15:38:21
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12/03/2021 - 09:36:06 545,00 03.951.294/0001-25 Válido

12/03/2021 - 09:36:24 530,00 09.419.794/0001-05 Cancelado - Falta Certidão Negativa de falência de concordata e
balanço - Seguindo as regras do edital que diz “9.15. Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital.” 15/03/2021 10:53:01

12/03/2021 - 09:36:48 529,00 09.258.218/0001-15 Cancelado - Falta balanço - Seguindo as regras do edital que diz “9.15.
Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por
não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los
em desacordo com o estabelecido neste Edital.” - 3.5. É de
responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados
cadastrais no PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS e mantê-los
atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo
proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão
logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. -
3.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá
ensejar desclassificação no momento da habilitação 12/03/2021
15:38:21

12/03/2021 - 09:37:28 500,00 09.419.794/0001-05 Cancelado - Falta Certidão Negativa de falência de concordata e
balanço - Seguindo as regras do edital que diz “9.15. Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital.” 15/03/2021 10:53:01

12/03/2021 - 09:38:33 495,00 03.951.294/0001-25 Válido

12/03/2021 - 09:38:52 470,00 09.419.794/0001-05 Cancelado - Falta Certidão Negativa de falência de concordata e
balanço - Seguindo as regras do edital que diz “9.15. Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital.” 15/03/2021 10:53:01

12/03/2021 - 09:39:50 469,00 09.258.218/0001-15 Cancelado - Falta balanço - Seguindo as regras do edital que diz “9.15.
Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por
não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los
em desacordo com o estabelecido neste Edital.” - 3.5. É de
responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados
cadastrais no PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS e mantê-los
atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo
proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão
logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. -
3.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá
ensejar desclassificação no momento da habilitação 12/03/2021
15:38:21

12/03/2021 - 09:40:16 450,00 09.419.794/0001-05 Cancelado - Falta Certidão Negativa de falência de concordata e
balanço - Seguindo as regras do edital que diz “9.15. Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital.” 15/03/2021 10:53:01

12/03/2021 - 09:40:59 448,00 28.554.242/0001-46 Válido

12/03/2021 - 09:41:35 447,00 09.419.794/0001-05 Cancelado - Falta Certidão Negativa de falência de concordata e
balanço - Seguindo as regras do edital que diz “9.15. Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital.” 15/03/2021 10:53:01

12/03/2021 - 09:41:57 446,00 09.258.218/0001-15 Cancelado - Falta balanço - Seguindo as regras do edital que diz “9.15.
Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por
não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los
em desacordo com o estabelecido neste Edital.” - 3.5. É de
responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados
cadastrais no PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS e mantê-los
atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo
proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão
logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. -
3.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá
ensejar desclassificação no momento da habilitação 12/03/2021
15:38:21

12/03/2021 - 09:42:12 445,00 28.554.242/0001-46 Válido

12/03/2021 - 09:42:36 410,00 09.419.794/0001-05 Cancelado - Falta Certidão Negativa de falência de concordata e
balanço - Seguindo as regras do edital que diz “9.15. Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital.” 15/03/2021 10:53:01

12/03/2021 - 09:43:01 409,00 28.554.242/0001-46 Válido

12/03/2021 - 09:43:11 408,00 03.951.294/0001-25 Válido

12/03/2021 - 09:43:58 407,00 09.258.218/0001-15 Cancelado - Falta balanço - Seguindo as regras do edital que diz “9.15.
Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por
não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los
em desacordo com o estabelecido neste Edital.” - 3.5. É de
responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados
cadastrais no PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS e mantê-los
atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo
proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão
logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. -
3.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá
ensejar desclassificação no momento da habilitação 12/03/2021
15:38:21

12/03/2021 - 09:44:02 400,00 09.419.794/0001-05 Cancelado - Falta Certidão Negativa de falência de concordata e
balanço - Seguindo as regras do edital que diz “9.15. Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital.” 15/03/2021 10:53:01

12/03/2021 - 09:44:16 399,00 28.554.242/0001-46 Válido
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12/03/2021 - 09:45:02 398,00 09.258.218/0001-15 Cancelado - Falta balanço - Seguindo as regras do edital que diz “9.15.
Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por
não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los
em desacordo com o estabelecido neste Edital.” - 3.5. É de
responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados
cadastrais no PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS e mantê-los
atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo
proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão
logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. -
3.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá
ensejar desclassificação no momento da habilitação 12/03/2021
15:38:21

12/03/2021 - 09:45:27 397,00 28.554.242/0001-46 Válido

12/03/2021 - 09:45:53 396,00 09.419.794/0001-05 Cancelado - Falta Certidão Negativa de falência de concordata e
balanço - Seguindo as regras do edital que diz “9.15. Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital.” 15/03/2021 10:53:01

12/03/2021 - 09:46:06 395,00 28.554.242/0001-46 Válido

12/03/2021 - 09:46:35 394,00 09.419.794/0001-05 Cancelado - Falta Certidão Negativa de falência de concordata e
balanço - Seguindo as regras do edital que diz “9.15. Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital.” 15/03/2021 10:53:01

12/03/2021 - 09:46:52 393,00 28.554.242/0001-46 Válido

12/03/2021 - 09:47:16 392,00 09.419.794/0001-05 Cancelado - Falta Certidão Negativa de falência de concordata e
balanço - Seguindo as regras do edital que diz “9.15. Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital.” 15/03/2021 10:53:01

12/03/2021 - 09:47:32 391,00 28.554.242/0001-46 Válido

12/03/2021 - 09:47:45 390,00 09.258.218/0001-15 Cancelado - Falta balanço - Seguindo as regras do edital que diz “9.15.
Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por
não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los
em desacordo com o estabelecido neste Edital.” - 3.5. É de
responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados
cadastrais no PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS e mantê-los
atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo
proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão
logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. -
3.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá
ensejar desclassificação no momento da habilitação 12/03/2021
15:38:21

12/03/2021 - 09:47:58 389,00 28.554.242/0001-46 Válido

12/03/2021 - 09:48:58 380,00 09.419.794/0001-05 Cancelado - Falta Certidão Negativa de falência de concordata e
balanço - Seguindo as regras do edital que diz “9.15. Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital.” 15/03/2021 10:53:01

12/03/2021 - 09:49:02 387,00 09.258.218/0001-15 Cancelado - Falta balanço - Seguindo as regras do edital que diz “9.15.
Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por
não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los
em desacordo com o estabelecido neste Edital.” - 3.5. É de
responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados
cadastrais no PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS e mantê-los
atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo
proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão
logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. -
3.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá
ensejar desclassificação no momento da habilitação 12/03/2021
15:38:21

12/03/2021 - 09:49:09 379,00 09.258.218/0001-15 Cancelado - Falta balanço - Seguindo as regras do edital que diz “9.15.
Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por
não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los
em desacordo com o estabelecido neste Edital.” - 3.5. É de
responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados
cadastrais no PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS e mantê-los
atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo
proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão
logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. -
3.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá
ensejar desclassificação no momento da habilitação 12/03/2021
15:38:21

12/03/2021 - 09:49:17 378,00 28.554.242/0001-46 Válido

12/03/2021 - 09:50:05 377,00 09.258.218/0001-15 Cancelado - Falta balanço - Seguindo as regras do edital que diz “9.15.
Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por
não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los
em desacordo com o estabelecido neste Edital.” - 3.5. É de
responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados
cadastrais no PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS e mantê-los
atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo
proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão
logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. -
3.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá
ensejar desclassificação no momento da habilitação 12/03/2021
15:38:21

12/03/2021 - 09:50:21 376,00 28.554.242/0001-46 Válido
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12/03/2021 - 09:50:25 375,00 09.419.794/0001-05 Cancelado - Falta Certidão Negativa de falência de concordata e
balanço - Seguindo as regras do edital que diz “9.15. Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital.” 15/03/2021 10:53:01

12/03/2021 - 09:50:53 374,00 09.258.218/0001-15 Cancelado - Falta balanço - Seguindo as regras do edital que diz “9.15.
Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por
não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los
em desacordo com o estabelecido neste Edital.” - 3.5. É de
responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados
cadastrais no PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS e mantê-los
atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo
proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão
logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. -
3.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá
ensejar desclassificação no momento da habilitação 12/03/2021
15:38:21

12/03/2021 - 09:51:17 373,00 09.419.794/0001-05 Cancelado - Falta Certidão Negativa de falência de concordata e
balanço - Seguindo as regras do edital que diz “9.15. Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital.” 15/03/2021 10:53:01

12/03/2021 - 09:51:38 372,00 09.258.218/0001-15 Cancelado - Falta balanço - Seguindo as regras do edital que diz “9.15.
Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por
não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los
em desacordo com o estabelecido neste Edital.” - 3.5. É de
responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados
cadastrais no PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS e mantê-los
atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo
proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão
logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. -
3.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá
ensejar desclassificação no momento da habilitação 12/03/2021
15:38:21

12/03/2021 - 09:51:48 371,00 28.554.242/0001-46 Válido

12/03/2021 - 09:52:02 370,00 09.258.218/0001-15 Cancelado - Falta balanço - Seguindo as regras do edital que diz “9.15.
Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por
não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los
em desacordo com o estabelecido neste Edital.” - 3.5. É de
responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados
cadastrais no PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS e mantê-los
atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo
proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão
logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. -
3.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá
ensejar desclassificação no momento da habilitação 12/03/2021
15:38:21

12/03/2021 - 09:52:35 369,00 09.419.794/0001-05 Cancelado - Falta Certidão Negativa de falência de concordata e
balanço - Seguindo as regras do edital que diz “9.15. Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital.” 15/03/2021 10:53:01

12/03/2021 - 09:53:32 368,00 09.258.218/0001-15 Cancelado - Falta balanço - Seguindo as regras do edital que diz “9.15.
Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por
não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los
em desacordo com o estabelecido neste Edital.” - 3.5. É de
responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados
cadastrais no PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS e mantê-los
atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo
proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão
logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. -
3.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá
ensejar desclassificação no momento da habilitação 12/03/2021
15:38:21

12/03/2021 - 09:53:44 367,00 28.554.242/0001-46 Válido

12/03/2021 - 09:54:03 366,00 09.258.218/0001-15 Cancelado - Falta balanço - Seguindo as regras do edital que diz “9.15.
Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por
não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los
em desacordo com o estabelecido neste Edital.” - 3.5. É de
responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados
cadastrais no PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS e mantê-los
atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo
proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão
logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. -
3.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá
ensejar desclassificação no momento da habilitação 12/03/2021
15:38:21

12/03/2021 - 09:54:20 365,00 09.419.794/0001-05 Cancelado - Falta Certidão Negativa de falência de concordata e
balanço - Seguindo as regras do edital que diz “9.15. Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital.” 15/03/2021 10:53:01

12/03/2021 - 09:54:59 363,00 28.554.242/0001-46 Válido
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12/03/2021 - 09:55:11 364,00 09.258.218/0001-15 Cancelado - Falta balanço - Seguindo as regras do edital que diz “9.15.
Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por
não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los
em desacordo com o estabelecido neste Edital.” - 3.5. É de
responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados
cadastrais no PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS e mantê-los
atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo
proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão
logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. -
3.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá
ensejar desclassificação no momento da habilitação 12/03/2021
15:38:21

12/03/2021 - 09:55:31 362,00 09.419.794/0001-05 Cancelado - Falta Certidão Negativa de falência de concordata e
balanço - Seguindo as regras do edital que diz “9.15. Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital.” 15/03/2021 10:53:01

12/03/2021 - 09:56:12 361,00 09.258.218/0001-15 Cancelado - Falta balanço - Seguindo as regras do edital que diz “9.15.
Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por
não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los
em desacordo com o estabelecido neste Edital.” - 3.5. É de
responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados
cadastrais no PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS e mantê-los
atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo
proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão
logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. -
3.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá
ensejar desclassificação no momento da habilitação 12/03/2021
15:38:21

12/03/2021 - 09:56:17 360,00 28.554.242/0001-46 Válido

12/03/2021 - 09:56:33 358,00 09.419.794/0001-05 Cancelado - Falta Certidão Negativa de falência de concordata e
balanço - Seguindo as regras do edital que diz “9.15. Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital.” 15/03/2021 10:53:01

12/03/2021 - 09:56:44 357,00 09.258.218/0001-15 Cancelado - Falta balanço - Seguindo as regras do edital que diz “9.15.
Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por
não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los
em desacordo com o estabelecido neste Edital.” - 3.5. É de
responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados
cadastrais no PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS e mantê-los
atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo
proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão
logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. -
3.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá
ensejar desclassificação no momento da habilitação 12/03/2021
15:38:21

12/03/2021 - 09:56:55 356,00 28.554.242/0001-46 Válido

12/03/2021 - 09:57:23 355,00 09.258.218/0001-15 Cancelado - Falta balanço - Seguindo as regras do edital que diz “9.15.
Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por
não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los
em desacordo com o estabelecido neste Edital.” - 3.5. É de
responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados
cadastrais no PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS e mantê-los
atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo
proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão
logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. -
3.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá
ensejar desclassificação no momento da habilitação 12/03/2021
15:38:21

12/03/2021 - 09:57:55 354,00 28.554.242/0001-46 Válido

12/03/2021 - 09:58:03 349,00 09.419.794/0001-05 Cancelado - Falta Certidão Negativa de falência de concordata e
balanço - Seguindo as regras do edital que diz “9.15. Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital.” 15/03/2021 10:53:01

12/03/2021 - 09:58:12 348,00 09.258.218/0001-15 Cancelado - Falta balanço - Seguindo as regras do edital que diz “9.15.
Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por
não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los
em desacordo com o estabelecido neste Edital.” - 3.5. É de
responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados
cadastrais no PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS e mantê-los
atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo
proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão
logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. -
3.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá
ensejar desclassificação no momento da habilitação 12/03/2021
15:38:21

12/03/2021 - 09:58:21 347,00 28.554.242/0001-46 Válido

12/03/2021 - 09:58:50 346,00 09.419.794/0001-05 Cancelado - Falta Certidão Negativa de falência de concordata e
balanço - Seguindo as regras do edital que diz “9.15. Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital.” 15/03/2021 10:53:01
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12/03/2021 - 09:58:59 340,00 09.258.218/0001-15 Cancelado - Falta balanço - Seguindo as regras do edital que diz “9.15.
Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por
não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los
em desacordo com o estabelecido neste Edital.” - 3.5. É de
responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados
cadastrais no PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS e mantê-los
atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo
proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão
logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. -
3.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá
ensejar desclassificação no momento da habilitação 12/03/2021
15:38:21

12/03/2021 - 09:59:13 339,00 28.554.242/0001-46 Válido

12/03/2021 - 09:59:42 338,00 09.419.794/0001-05 Cancelado - Falta Certidão Negativa de falência de concordata e
balanço - Seguindo as regras do edital que diz “9.15. Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital.” 15/03/2021 10:53:01

12/03/2021 - 09:59:51 335,00 09.258.218/0001-15 Cancelado - Falta balanço - Seguindo as regras do edital que diz “9.15.
Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por
não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los
em desacordo com o estabelecido neste Edital.” - 3.5. É de
responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados
cadastrais no PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS e mantê-los
atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo
proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão
logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. -
3.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá
ensejar desclassificação no momento da habilitação 12/03/2021
15:38:21

12/03/2021 - 10:00:04 337,00 28.554.242/0001-46 Válido

12/03/2021 - 10:00:14 334,00 28.554.242/0001-46 Válido

12/03/2021 - 10:00:33 333,00 09.258.218/0001-15 Cancelado - Falta balanço - Seguindo as regras do edital que diz “9.15.
Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por
não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los
em desacordo com o estabelecido neste Edital.” - 3.5. É de
responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados
cadastrais no PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS e mantê-los
atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo
proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão
logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. -
3.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá
ensejar desclassificação no momento da habilitação 12/03/2021
15:38:21

12/03/2021 - 10:01:03 332,00 28.554.242/0001-46 Válido

12/03/2021 - 10:01:24 331,00 09.258.218/0001-15 Cancelado - Falta balanço - Seguindo as regras do edital que diz “9.15.
Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por
não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los
em desacordo com o estabelecido neste Edital.” - 3.5. É de
responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados
cadastrais no PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS e mantê-los
atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo
proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão
logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. -
3.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá
ensejar desclassificação no momento da habilitação 12/03/2021
15:38:21

12/03/2021 - 10:01:48 330,00 28.554.242/0001-46 Válido

12/03/2021 - 10:02:13 329,00 09.258.218/0001-15 Cancelado - Falta balanço - Seguindo as regras do edital que diz “9.15.
Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por
não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los
em desacordo com o estabelecido neste Edital.” - 3.5. É de
responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados
cadastrais no PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS e mantê-los
atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo
proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão
logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. -
3.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá
ensejar desclassificação no momento da habilitação 12/03/2021
15:38:21

12/03/2021 - 10:02:16 328,00 09.419.794/0001-05 Cancelado - Falta Certidão Negativa de falência de concordata e
balanço - Seguindo as regras do edital que diz “9.15. Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital.” 15/03/2021 10:53:01

12/03/2021 - 10:02:31 327,00 28.554.242/0001-46 Válido

12/03/2021 - 10:02:45 326,00 09.258.218/0001-15 Cancelado - Falta balanço - Seguindo as regras do edital que diz “9.15.
Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por
não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los
em desacordo com o estabelecido neste Edital.” - 3.5. É de
responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados
cadastrais no PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS e mantê-los
atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo
proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão
logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. -
3.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá
ensejar desclassificação no momento da habilitação 12/03/2021
15:38:21

12/03/2021 - 10:03:06 325,00 28.554.242/0001-46 Válido
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12/03/2021 - 10:03:22 324,00 09.419.794/0001-05 Cancelado - Falta Certidão Negativa de falência de concordata e
balanço - Seguindo as regras do edital que diz “9.15. Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital.” 15/03/2021 10:53:01

12/03/2021 - 10:03:38 323,00 28.554.242/0001-46 Válido

12/03/2021 - 10:03:59 320,00 09.258.218/0001-15 Cancelado - Falta balanço - Seguindo as regras do edital que diz “9.15.
Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por
não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los
em desacordo com o estabelecido neste Edital.” - 3.5. É de
responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados
cadastrais no PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS e mantê-los
atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo
proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão
logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. -
3.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá
ensejar desclassificação no momento da habilitação 12/03/2021
15:38:21

12/03/2021 - 10:04:20 319,00 28.554.242/0001-46 Válido

12/03/2021 - 10:04:25 318,00 09.419.794/0001-05 Cancelado - Falta Certidão Negativa de falência de concordata e
balanço - Seguindo as regras do edital que diz “9.15. Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital.” 15/03/2021 10:53:01

12/03/2021 - 10:04:45 317,00 28.554.242/0001-46 Válido

12/03/2021 - 10:05:04 316,00 09.258.218/0001-15 Cancelado - Falta balanço - Seguindo as regras do edital que diz “9.15.
Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por
não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los
em desacordo com o estabelecido neste Edital.” - 3.5. É de
responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados
cadastrais no PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS e mantê-los
atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo
proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão
logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. -
3.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá
ensejar desclassificação no momento da habilitação 12/03/2021
15:38:21

12/03/2021 - 10:05:33 315,00 09.419.794/0001-05 Cancelado - Falta Certidão Negativa de falência de concordata e
balanço - Seguindo as regras do edital que diz “9.15. Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital.” 15/03/2021 10:53:01

12/03/2021 - 10:05:40 314,00 28.554.242/0001-46 Válido

12/03/2021 - 10:06:05 313,00 09.419.794/0001-05 Cancelado - Falta Certidão Negativa de falência de concordata e
balanço - Seguindo as regras do edital que diz “9.15. Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital.” 15/03/2021 10:53:01

12/03/2021 - 10:06:11 312,00 09.258.218/0001-15 Cancelado - Falta balanço - Seguindo as regras do edital que diz “9.15.
Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por
não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los
em desacordo com o estabelecido neste Edital.” - 3.5. É de
responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados
cadastrais no PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS e mantê-los
atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo
proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão
logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. -
3.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá
ensejar desclassificação no momento da habilitação 12/03/2021
15:38:21

12/03/2021 - 10:06:26 310,00 09.419.794/0001-05 Cancelado - Falta Certidão Negativa de falência de concordata e
balanço - Seguindo as regras do edital que diz “9.15. Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital.” 15/03/2021 10:53:01

12/03/2021 - 10:06:44 309,00 09.258.218/0001-15 Cancelado - Falta balanço - Seguindo as regras do edital que diz “9.15.
Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por
não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los
em desacordo com o estabelecido neste Edital.” - 3.5. É de
responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados
cadastrais no PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS e mantê-los
atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo
proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão
logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. -
3.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá
ensejar desclassificação no momento da habilitação 12/03/2021
15:38:21

12/03/2021 - 10:06:57 308,00 28.554.242/0001-46 Válido

12/03/2021 - 10:07:02 305,00 09.419.794/0001-05 Cancelado - Falta Certidão Negativa de falência de concordata e
balanço - Seguindo as regras do edital que diz “9.15. Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital.” 15/03/2021 10:53:01
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12/03/2021 - 10:07:22 304,00 09.258.218/0001-15 Cancelado - Falta balanço - Seguindo as regras do edital que diz “9.15.
Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por
não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los
em desacordo com o estabelecido neste Edital.” - 3.5. É de
responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados
cadastrais no PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS e mantê-los
atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo
proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão
logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. -
3.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá
ensejar desclassificação no momento da habilitação 12/03/2021
15:38:21

12/03/2021 - 10:07:40 300,00 09.419.794/0001-05 Cancelado - Falta Certidão Negativa de falência de concordata e
balanço - Seguindo as regras do edital que diz “9.15. Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital.” 15/03/2021 10:53:01

12/03/2021 - 10:07:48 299,00 28.554.242/0001-46 Válido

12/03/2021 - 10:08:23 298,00 09.258.218/0001-15 Cancelado - Falta balanço - Seguindo as regras do edital que diz “9.15.
Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por
não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los
em desacordo com o estabelecido neste Edital.” - 3.5. É de
responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados
cadastrais no PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS e mantê-los
atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo
proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão
logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. -
3.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá
ensejar desclassificação no momento da habilitação 12/03/2021
15:38:21

12/03/2021 - 10:08:40 297,00 28.554.242/0001-46 Válido

12/03/2021 - 10:09:04 296,00 09.258.218/0001-15 Cancelado - Falta balanço - Seguindo as regras do edital que diz “9.15.
Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por
não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los
em desacordo com o estabelecido neste Edital.” - 3.5. É de
responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados
cadastrais no PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS e mantê-los
atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo
proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão
logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. -
3.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá
ensejar desclassificação no momento da habilitação 12/03/2021
15:38:21

12/03/2021 - 10:10:19 295,00 28.554.242/0001-46 Válido

12/03/2021 - 10:10:38 294,00 09.258.218/0001-15 Cancelado - Falta balanço - Seguindo as regras do edital que diz “9.15.
Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por
não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los
em desacordo com o estabelecido neste Edital.” - 3.5. É de
responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados
cadastrais no PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS e mantê-los
atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo
proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão
logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. -
3.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá
ensejar desclassificação no momento da habilitação 12/03/2021
15:38:21

12/03/2021 - 10:11:09 293,00 28.554.242/0001-46 Válido

12/03/2021 - 10:11:29 292,00 09.258.218/0001-15 Cancelado - Falta balanço - Seguindo as regras do edital que diz “9.15.
Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por
não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los
em desacordo com o estabelecido neste Edital.” - 3.5. É de
responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados
cadastrais no PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS e mantê-los
atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo
proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão
logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. -
3.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá
ensejar desclassificação no momento da habilitação 12/03/2021
15:38:21

12/03/2021 - 10:11:55 291,00 28.554.242/0001-46 Válido

12/03/2021 - 10:12:12 290,00 09.258.218/0001-15 Cancelado - Falta balanço - Seguindo as regras do edital que diz “9.15.
Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por
não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los
em desacordo com o estabelecido neste Edital.” - 3.5. É de
responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados
cadastrais no PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS e mantê-los
atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo
proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão
logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. -
3.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá
ensejar desclassificação no momento da habilitação 12/03/2021
15:38:21

12/03/2021 - 10:12:25 289,00 28.554.242/0001-46 Válido
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12/03/2021 - 10:12:47 288,00 09.258.218/0001-15 Cancelado - Falta balanço - Seguindo as regras do edital que diz “9.15.
Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por
não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los
em desacordo com o estabelecido neste Edital.” - 3.5. É de
responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados
cadastrais no PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS e mantê-los
atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo
proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão
logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. -
3.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá
ensejar desclassificação no momento da habilitação 12/03/2021
15:38:21

12/03/2021 - 10:13:09 287,00 28.554.242/0001-46 Válido

12/03/2021 - 10:13:38 286,00 09.258.218/0001-15 Cancelado - Falta balanço - Seguindo as regras do edital que diz “9.15.
Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por
não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los
em desacordo com o estabelecido neste Edital.” - 3.5. É de
responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados
cadastrais no PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS e mantê-los
atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo
proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão
logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. -
3.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá
ensejar desclassificação no momento da habilitação 12/03/2021
15:38:21

12/03/2021 - 10:13:52 285,00 28.554.242/0001-46 Válido

12/03/2021 - 10:14:41 284,00 09.258.218/0001-15 Cancelado - Falta balanço - Seguindo as regras do edital que diz “9.15.
Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por
não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los
em desacordo com o estabelecido neste Edital.” - 3.5. É de
responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados
cadastrais no PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS e mantê-los
atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo
proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão
logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. -
3.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá
ensejar desclassificação no momento da habilitação 12/03/2021
15:38:21

12/03/2021 - 10:15:11 283,00 28.554.242/0001-46 Válido

12/03/2021 - 10:15:30 282,00 09.258.218/0001-15 Cancelado - Falta balanço - Seguindo as regras do edital que diz “9.15.
Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por
não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los
em desacordo com o estabelecido neste Edital.” - 3.5. É de
responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados
cadastrais no PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS e mantê-los
atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo
proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão
logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. -
3.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá
ensejar desclassificação no momento da habilitação 12/03/2021
15:38:21

12/03/2021 - 10:15:49 281,00 28.554.242/0001-46 Válido

12/03/2021 - 10:16:48 280,00 09.258.218/0001-15 Cancelado - Falta balanço - Seguindo as regras do edital que diz “9.15.
Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por
não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los
em desacordo com o estabelecido neste Edital.” - 3.5. É de
responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados
cadastrais no PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS e mantê-los
atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo
proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão
logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. -
3.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá
ensejar desclassificação no momento da habilitação 12/03/2021
15:38:21

12/03/2021 - 10:17:15 279,00 28.554.242/0001-46 Válido

12/03/2021 - 10:17:52 278,00 09.258.218/0001-15 Cancelado - Falta balanço - Seguindo as regras do edital que diz “9.15.
Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por
não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los
em desacordo com o estabelecido neste Edital.” - 3.5. É de
responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados
cadastrais no PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS e mantê-los
atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo
proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão
logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. -
3.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá
ensejar desclassificação no momento da habilitação 12/03/2021
15:38:21

12/03/2021 - 10:18:51 277,00 28.554.242/0001-46 Válido

12/03/2021 - 10:19:26 257,00 09.258.218/0001-15 Cancelado - Falta balanço - Seguindo as regras do edital que diz “9.15.
Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por
não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los
em desacordo com o estabelecido neste Edital.” - 3.5. É de
responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados
cadastrais no PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS e mantê-los
atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo
proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão
logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. -
3.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá
ensejar desclassificação no momento da habilitação 12/03/2021
15:38:21

12/03/2021 - 10:19:42 256,00 28.554.242/0001-46 Válido
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12/03/2021 - 10:20:24 255,00 09.258.218/0001-15 Cancelado - Falta balanço - Seguindo as regras do edital que diz “9.15.
Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por
não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los
em desacordo com o estabelecido neste Edital.” - 3.5. É de
responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados
cadastrais no PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS e mantê-los
atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo
proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão
logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. -
3.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá
ensejar desclassificação no momento da habilitação 12/03/2021
15:38:21

12/03/2021 - 10:20:36 254,00 09.419.794/0001-05 Cancelado - Falta Certidão Negativa de falência de concordata e
balanço - Seguindo as regras do edital que diz “9.15. Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital.” 15/03/2021 10:53:01

12/03/2021 - 10:20:48 253,00 28.554.242/0001-46 Válido

12/03/2021 - 10:21:11 252,00 09.258.218/0001-15 Cancelado - Falta balanço - Seguindo as regras do edital que diz “9.15.
Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por
não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los
em desacordo com o estabelecido neste Edital.” - 3.5. É de
responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados
cadastrais no PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS e mantê-los
atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo
proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão
logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. -
3.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá
ensejar desclassificação no momento da habilitação 12/03/2021
15:38:21

12/03/2021 - 10:21:22 251,00 28.554.242/0001-46 Válido

12/03/2021 - 10:21:37 250,00 09.258.218/0001-15 Cancelado - Falta balanço - Seguindo as regras do edital que diz “9.15.
Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por
não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los
em desacordo com o estabelecido neste Edital.” - 3.5. É de
responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados
cadastrais no PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS e mantê-los
atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo
proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão
logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. -
3.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá
ensejar desclassificação no momento da habilitação 12/03/2021
15:38:21

12/03/2021 - 10:21:50 249,00 28.554.242/0001-46 Válido

12/03/2021 - 10:22:30 248,00 09.258.218/0001-15 Cancelado - Falta balanço - Seguindo as regras do edital que diz “9.15.
Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por
não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los
em desacordo com o estabelecido neste Edital.” - 3.5. É de
responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados
cadastrais no PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS e mantê-los
atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo
proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão
logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. -
3.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá
ensejar desclassificação no momento da habilitação 12/03/2021
15:38:21

12/03/2021 - 10:22:50 247,00 28.554.242/0001-46 Válido

12/03/2021 - 10:23:16 246,00 09.258.218/0001-15 Cancelado - Falta balanço - Seguindo as regras do edital que diz “9.15.
Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por
não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los
em desacordo com o estabelecido neste Edital.” - 3.5. É de
responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados
cadastrais no PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS e mantê-los
atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo
proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão
logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. -
3.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá
ensejar desclassificação no momento da habilitação 12/03/2021
15:38:21

12/03/2021 - 10:24:09 245,00 28.554.242/0001-46 Válido

12/03/2021 - 10:24:42 244,00 09.258.218/0001-15 Cancelado - Falta balanço - Seguindo as regras do edital que diz “9.15.
Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por
não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los
em desacordo com o estabelecido neste Edital.” - 3.5. É de
responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados
cadastrais no PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS e mantê-los
atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo
proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão
logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. -
3.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá
ensejar desclassificação no momento da habilitação 12/03/2021
15:38:21

12/03/2021 - 10:24:52 243,00 28.554.242/0001-46 Válido
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12/03/2021 - 10:25:24 240,00 09.258.218/0001-15 Cancelado - Falta balanço - Seguindo as regras do edital que diz “9.15.
Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por
não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los
em desacordo com o estabelecido neste Edital.” - 3.5. É de
responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados
cadastrais no PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS e mantê-los
atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo
proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão
logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. -
3.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá
ensejar desclassificação no momento da habilitação 12/03/2021
15:38:21

12/03/2021 - 10:25:38 239,00 28.554.242/0001-46 Válido

12/03/2021 - 10:26:08 238,00 09.258.218/0001-15 Cancelado - Falta balanço - Seguindo as regras do edital que diz “9.15.
Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por
não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los
em desacordo com o estabelecido neste Edital.” - 3.5. É de
responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados
cadastrais no PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS e mantê-los
atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo
proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão
logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. -
3.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá
ensejar desclassificação no momento da habilitação 12/03/2021
15:38:21

12/03/2021 - 10:27:04 237,00 28.554.242/0001-46 Válido

12/03/2021 - 10:27:32 235,00 09.258.218/0001-15 Cancelado - Falta balanço - Seguindo as regras do edital que diz “9.15.
Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por
não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los
em desacordo com o estabelecido neste Edital.” - 3.5. É de
responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados
cadastrais no PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS e mantê-los
atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo
proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão
logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. -
3.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá
ensejar desclassificação no momento da habilitação 12/03/2021
15:38:21

12/03/2021 - 10:27:51 234,00 28.554.242/0001-46 Válido

12/03/2021 - 10:28:19 232,00 09.258.218/0001-15 Cancelado - Falta balanço - Seguindo as regras do edital que diz “9.15.
Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por
não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los
em desacordo com o estabelecido neste Edital.” - 3.5. É de
responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados
cadastrais no PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS e mantê-los
atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo
proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão
logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. -
3.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá
ensejar desclassificação no momento da habilitação 12/03/2021
15:38:21

12/03/2021 - 10:29:00 231,00 28.554.242/0001-46 Válido

12/03/2021 - 10:29:46 230,00 09.258.218/0001-15 Cancelado - Falta balanço - Seguindo as regras do edital que diz “9.15.
Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por
não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los
em desacordo com o estabelecido neste Edital.” - 3.5. É de
responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados
cadastrais no PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS e mantê-los
atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo
proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão
logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. -
3.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá
ensejar desclassificação no momento da habilitação 12/03/2021
15:38:21

12/03/2021 - 10:30:16 229,00 28.554.242/0001-46 Válido

12/03/2021 - 10:30:36 228,00 09.258.218/0001-15 Cancelado - Falta balanço - Seguindo as regras do edital que diz “9.15.
Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por
não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los
em desacordo com o estabelecido neste Edital.” - 3.5. É de
responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados
cadastrais no PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS e mantê-los
atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo
proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão
logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. -
3.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá
ensejar desclassificação no momento da habilitação 12/03/2021
15:38:21

12/03/2021 - 10:30:47 227,00 28.554.242/0001-46 Válido

12/03/2021 - 10:31:20 226,00 09.258.218/0001-15 Cancelado - Falta balanço - Seguindo as regras do edital que diz “9.15.
Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por
não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los
em desacordo com o estabelecido neste Edital.” - 3.5. É de
responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados
cadastrais no PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS e mantê-los
atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo
proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão
logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. -
3.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá
ensejar desclassificação no momento da habilitação 12/03/2021
15:38:21

12/03/2021 - 10:31:41 225,00 28.554.242/0001-46 Válido
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12/03/2021 - 10:32:34 224,00 09.258.218/0001-15 Cancelado - Falta balanço - Seguindo as regras do edital que diz “9.15.
Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por
não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los
em desacordo com o estabelecido neste Edital.” - 3.5. É de
responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados
cadastrais no PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS e mantê-los
atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo
proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão
logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. -
3.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá
ensejar desclassificação no momento da habilitação 12/03/2021
15:38:21

12/03/2021 - 10:33:26 223,00 28.554.242/0001-46 Válido

12/03/2021 - 10:33:42 222,00 09.258.218/0001-15 Cancelado - Falta balanço - Seguindo as regras do edital que diz “9.15.
Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por
não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los
em desacordo com o estabelecido neste Edital.” - 3.5. É de
responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados
cadastrais no PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS e mantê-los
atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo
proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão
logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. -
3.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá
ensejar desclassificação no momento da habilitação 12/03/2021
15:38:21

12/03/2021 - 10:33:48 221,00 28.554.242/0001-46 Válido

12/03/2021 - 10:34:23 220,00 09.258.218/0001-15 Cancelado - Falta balanço - Seguindo as regras do edital que diz “9.15.
Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por
não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los
em desacordo com o estabelecido neste Edital.” - 3.5. É de
responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados
cadastrais no PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS e mantê-los
atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo
proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão
logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. -
3.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá
ensejar desclassificação no momento da habilitação 12/03/2021
15:38:21

12/03/2021 - 10:34:40 219,00 28.554.242/0001-46 Válido

12/03/2021 - 10:35:13 218,00 09.258.218/0001-15 Cancelado - Falta balanço - Seguindo as regras do edital que diz “9.15.
Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por
não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los
em desacordo com o estabelecido neste Edital.” - 3.5. É de
responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados
cadastrais no PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS e mantê-los
atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo
proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão
logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. -
3.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá
ensejar desclassificação no momento da habilitação 12/03/2021
15:38:21

12/03/2021 - 10:35:41 217,00 28.554.242/0001-46 Válido

12/03/2021 - 10:36:08 216,00 09.258.218/0001-15 Cancelado - Falta balanço - Seguindo as regras do edital que diz “9.15.
Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por
não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los
em desacordo com o estabelecido neste Edital.” - 3.5. É de
responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados
cadastrais no PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS e mantê-los
atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo
proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão
logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. -
3.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá
ensejar desclassificação no momento da habilitação 12/03/2021
15:38:21

12/03/2021 - 10:36:56 215,00 28.554.242/0001-46 Válido

12/03/2021 - 10:37:26 214,00 09.258.218/0001-15 Cancelado - Falta balanço - Seguindo as regras do edital que diz “9.15.
Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por
não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los
em desacordo com o estabelecido neste Edital.” - 3.5. É de
responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados
cadastrais no PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS e mantê-los
atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo
proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão
logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. -
3.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá
ensejar desclassificação no momento da habilitação 12/03/2021
15:38:21

12/03/2021 - 10:37:46 213,00 28.554.242/0001-46 Válido

12/03/2021 - 10:38:44 212,00 09.258.218/0001-15 Cancelado - Falta balanço - Seguindo as regras do edital que diz “9.15.
Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por
não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los
em desacordo com o estabelecido neste Edital.” - 3.5. É de
responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados
cadastrais no PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS e mantê-los
atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo
proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão
logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. -
3.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá
ensejar desclassificação no momento da habilitação 12/03/2021
15:38:21

12/03/2021 - 10:39:15 211,00 28.554.242/0001-46 Válido
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12/03/2021 - 10:39:37 210,00 09.258.218/0001-15 Cancelado - Falta balanço - Seguindo as regras do edital que diz “9.15.
Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por
não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los
em desacordo com o estabelecido neste Edital.” - 3.5. É de
responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados
cadastrais no PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS e mantê-los
atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo
proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão
logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. -
3.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá
ensejar desclassificação no momento da habilitação 12/03/2021
15:38:21

12/03/2021 - 10:39:54 209,00 28.554.242/0001-46 Válido

12/03/2021 - 10:40:42 200,00 09.258.218/0001-15 Cancelado - Falta balanço - Seguindo as regras do edital que diz “9.15.
Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por
não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los
em desacordo com o estabelecido neste Edital.” - 3.5. É de
responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados
cadastrais no PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS e mantê-los
atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo
proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão
logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. -
3.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá
ensejar desclassificação no momento da habilitação 12/03/2021
15:38:21

12/03/2021 - 10:41:35 199,00 28.554.242/0001-46 Válido

12/03/2021 - 10:42:08 198,00 09.258.218/0001-15 Cancelado - Falta balanço - Seguindo as regras do edital que diz “9.15.
Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por
não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los
em desacordo com o estabelecido neste Edital.” - 3.5. É de
responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados
cadastrais no PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS e mantê-los
atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo
proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão
logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. -
3.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá
ensejar desclassificação no momento da habilitação 12/03/2021
15:38:21

12/03/2021 - 10:43:46 197,00 28.554.242/0001-46 Válido

12/03/2021 - 10:44:12 195,00 09.258.218/0001-15 Cancelado - Falta balanço - Seguindo as regras do edital que diz “9.15.
Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por
não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los
em desacordo com o estabelecido neste Edital.” - 3.5. É de
responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados
cadastrais no PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS e mantê-los
atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo
proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão
logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. -
3.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá
ensejar desclassificação no momento da habilitação 12/03/2021
15:38:21

12/03/2021 - 10:44:57 194,00 28.554.242/0001-46 Válido

12/03/2021 - 10:45:51 193,00 09.258.218/0001-15 Cancelado - Falta balanço - Seguindo as regras do edital que diz “9.15.
Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por
não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los
em desacordo com o estabelecido neste Edital.” - 3.5. É de
responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados
cadastrais no PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS e mantê-los
atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo
proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão
logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. -
3.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá
ensejar desclassificação no momento da habilitação 12/03/2021
15:38:21

12/03/2021 - 10:46:49 192,00 28.554.242/0001-46 Válido

12/03/2021 - 10:48:10 190,00 09.258.218/0001-15 Cancelado - Falta balanço - Seguindo as regras do edital que diz “9.15.
Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por
não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los
em desacordo com o estabelecido neste Edital.” - 3.5. É de
responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados
cadastrais no PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS e mantê-los
atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo
proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão
logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. -
3.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá
ensejar desclassificação no momento da habilitação 12/03/2021
15:38:21

12/03/2021 - 10:49:38 189,00 28.554.242/0001-46 Válido

12/03/2021 - 10:50:06 187,00 09.258.218/0001-15 Cancelado - Falta balanço - Seguindo as regras do edital que diz “9.15.
Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por
não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los
em desacordo com o estabelecido neste Edital.” - 3.5. É de
responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados
cadastrais no PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS e mantê-los
atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo
proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão
logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. -
3.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá
ensejar desclassificação no momento da habilitação 12/03/2021
15:38:21

12/03/2021 - 10:51:25 186,00 28.554.242/0001-46 Válido
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12/03/2021 - 10:51:59 185,00 09.258.218/0001-15 Cancelado - Falta balanço - Seguindo as regras do edital que diz “9.15.
Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por
não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los
em desacordo com o estabelecido neste Edital.” - 3.5. É de
responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados
cadastrais no PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS e mantê-los
atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo
proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão
logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. -
3.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá
ensejar desclassificação no momento da habilitação 12/03/2021
15:38:21

12/03/2021 - 10:52:32 184,00 28.554.242/0001-46 Válido

12/03/2021 - 10:53:05 183,00 09.258.218/0001-15 Cancelado - Falta balanço - Seguindo as regras do edital que diz “9.15.
Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por
não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los
em desacordo com o estabelecido neste Edital.” - 3.5. É de
responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados
cadastrais no PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS e mantê-los
atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo
proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão
logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. -
3.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá
ensejar desclassificação no momento da habilitação 12/03/2021
15:38:21

12/03/2021 - 10:53:58 182,00 28.554.242/0001-46 Válido

12/03/2021 - 10:54:36 181,00 09.258.218/0001-15 Cancelado - Falta balanço - Seguindo as regras do edital que diz “9.15.
Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por
não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los
em desacordo com o estabelecido neste Edital.” - 3.5. É de
responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados
cadastrais no PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS e mantê-los
atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo
proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão
logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. -
3.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá
ensejar desclassificação no momento da habilitação 12/03/2021
15:38:21

12/03/2021 - 10:56:03 180,00 28.554.242/0001-46 Válido

12/03/2021 - 10:56:31 179,00 09.258.218/0001-15 Cancelado - Falta balanço - Seguindo as regras do edital que diz “9.15.
Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por
não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los
em desacordo com o estabelecido neste Edital.” - 3.5. É de
responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados
cadastrais no PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS e mantê-los
atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo
proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão
logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. -
3.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá
ensejar desclassificação no momento da habilitação 12/03/2021
15:38:21

12/03/2021 - 10:56:54 178,00 28.554.242/0001-46 Válido

12/03/2021 - 10:57:27 177,00 09.258.218/0001-15 Cancelado - Falta balanço - Seguindo as regras do edital que diz “9.15.
Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por
não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los
em desacordo com o estabelecido neste Edital.” - 3.5. É de
responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados
cadastrais no PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS e mantê-los
atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo
proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão
logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. -
3.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá
ensejar desclassificação no momento da habilitação 12/03/2021
15:38:21

12/03/2021 - 10:58:36 176,00 28.554.242/0001-46 Válido

12/03/2021 - 10:59:05 175,00 09.258.218/0001-15 Cancelado - Falta balanço - Seguindo as regras do edital que diz “9.15.
Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por
não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los
em desacordo com o estabelecido neste Edital.” - 3.5. É de
responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados
cadastrais no PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS e mantê-los
atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo
proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão
logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. -
3.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá
ensejar desclassificação no momento da habilitação 12/03/2021
15:38:21

12/03/2021 - 10:59:27 174,00 28.554.242/0001-46 Válido

12/03/2021 - 11:00:04 173,00 09.258.218/0001-15 Cancelado - Falta balanço - Seguindo as regras do edital que diz “9.15.
Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por
não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los
em desacordo com o estabelecido neste Edital.” - 3.5. É de
responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados
cadastrais no PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS e mantê-los
atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo
proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão
logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. -
3.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá
ensejar desclassificação no momento da habilitação 12/03/2021
15:38:21

12/03/2021 - 11:00:49 172,00 28.554.242/0001-46 Válido
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12/03/2021 - 11:01:05 171,00 09.258.218/0001-15 Cancelado - Falta balanço - Seguindo as regras do edital que diz “9.15.
Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por
não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los
em desacordo com o estabelecido neste Edital.” - 3.5. É de
responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados
cadastrais no PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS e mantê-los
atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo
proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão
logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. -
3.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá
ensejar desclassificação no momento da habilitação 12/03/2021
15:38:21

12/03/2021 - 11:01:33 170,00 28.554.242/0001-46 Válido

12/03/2021 - 11:01:46 169,00 09.258.218/0001-15 Cancelado - Falta balanço - Seguindo as regras do edital que diz “9.15.
Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por
não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los
em desacordo com o estabelecido neste Edital.” - 3.5. É de
responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados
cadastrais no PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS e mantê-los
atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo
proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão
logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. -
3.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá
ensejar desclassificação no momento da habilitação 12/03/2021
15:38:21

12/03/2021 - 11:02:32 168,00 28.554.242/0001-46 Válido

12/03/2021 - 11:03:28 167,00 09.258.218/0001-15 Cancelado - Falta balanço - Seguindo as regras do edital que diz “9.15.
Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por
não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los
em desacordo com o estabelecido neste Edital.” - 3.5. É de
responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados
cadastrais no PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS e mantê-los
atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo
proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão
logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. -
3.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá
ensejar desclassificação no momento da habilitação 12/03/2021
15:38:21

12/03/2021 - 11:03:53 166,00 28.554.242/0001-46 Válido

12/03/2021 - 11:04:04 165,00 09.258.218/0001-15 Cancelado - Falta balanço - Seguindo as regras do edital que diz “9.15.
Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por
não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los
em desacordo com o estabelecido neste Edital.” - 3.5. É de
responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados
cadastrais no PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS e mantê-los
atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo
proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão
logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. -
3.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá
ensejar desclassificação no momento da habilitação 12/03/2021
15:38:21

12/03/2021 - 11:04:35 164,00 28.554.242/0001-46 Válido

12/03/2021 - 11:04:57 163,00 09.258.218/0001-15 Cancelado - Falta balanço - Seguindo as regras do edital que diz “9.15.
Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por
não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los
em desacordo com o estabelecido neste Edital.” - 3.5. É de
responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados
cadastrais no PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS e mantê-los
atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo
proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão
logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. -
3.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá
ensejar desclassificação no momento da habilitação 12/03/2021
15:38:21

12/03/2021 - 11:05:26 162,00 28.554.242/0001-46 Válido

12/03/2021 - 11:05:51 161,00 09.258.218/0001-15 Cancelado - Falta balanço - Seguindo as regras do edital que diz “9.15.
Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por
não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los
em desacordo com o estabelecido neste Edital.” - 3.5. É de
responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados
cadastrais no PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS e mantê-los
atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo
proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão
logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. -
3.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá
ensejar desclassificação no momento da habilitação 12/03/2021
15:38:21

12/03/2021 - 11:06:58 160,00 28.554.242/0001-46 Válido

12/03/2021 - 11:07:13 159,00 09.258.218/0001-15 Cancelado - Falta balanço - Seguindo as regras do edital que diz “9.15.
Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por
não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los
em desacordo com o estabelecido neste Edital.” - 3.5. É de
responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados
cadastrais no PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS e mantê-los
atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo
proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão
logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. -
3.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá
ensejar desclassificação no momento da habilitação 12/03/2021
15:38:21

12/03/2021 - 11:07:52 158,00 28.554.242/0001-46 Válido
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12/03/2021 - 11:08:31 157,00 09.258.218/0001-15 Cancelado - Falta balanço - Seguindo as regras do edital que diz “9.15.
Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por
não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los
em desacordo com o estabelecido neste Edital.” - 3.5. É de
responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados
cadastrais no PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS e mantê-los
atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo
proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão
logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. -
3.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá
ensejar desclassificação no momento da habilitação 12/03/2021
15:38:21

12/03/2021 - 11:09:23 156,00 28.554.242/0001-46 Válido

12/03/2021 - 11:09:32 155,00 09.258.218/0001-15 Cancelado - Falta balanço - Seguindo as regras do edital que diz “9.15.
Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por
não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los
em desacordo com o estabelecido neste Edital.” - 3.5. É de
responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados
cadastrais no PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS e mantê-los
atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo
proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão
logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. -
3.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá
ensejar desclassificação no momento da habilitação 12/03/2021
15:38:21

12/03/2021 - 11:11:02 154,00 28.554.242/0001-46 Válido

12/03/2021 - 11:11:25 153,00 09.258.218/0001-15 Cancelado - Falta balanço - Seguindo as regras do edital que diz “9.15.
Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por
não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los
em desacordo com o estabelecido neste Edital.” - 3.5. É de
responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados
cadastrais no PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS e mantê-los
atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo
proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão
logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. -
3.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá
ensejar desclassificação no momento da habilitação 12/03/2021
15:38:21

12/03/2021 - 11:12:18 152,00 28.554.242/0001-46 Válido

12/03/2021 - 11:12:30 151,00 09.258.218/0001-15 Cancelado - Falta balanço - Seguindo as regras do edital que diz “9.15.
Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por
não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los
em desacordo com o estabelecido neste Edital.” - 3.5. É de
responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados
cadastrais no PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS e mantê-los
atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo
proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão
logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. -
3.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá
ensejar desclassificação no momento da habilitação 12/03/2021
15:38:21

12/03/2021 - 11:12:37 150,00 28.554.242/0001-46 Válido

12/03/2021 - 11:13:20 149,00 09.258.218/0001-15 Cancelado - Falta balanço - Seguindo as regras do edital que diz “9.15.
Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por
não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los
em desacordo com o estabelecido neste Edital.” - 3.5. É de
responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados
cadastrais no PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS e mantê-los
atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo
proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão
logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. -
3.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá
ensejar desclassificação no momento da habilitação 12/03/2021
15:38:21

12/03/2021 - 11:13:53 148,00 28.554.242/0001-46 Válido

12/03/2021 - 11:14:19 147,00 09.258.218/0001-15 Cancelado - Falta balanço - Seguindo as regras do edital que diz “9.15.
Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por
não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los
em desacordo com o estabelecido neste Edital.” - 3.5. É de
responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados
cadastrais no PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS e mantê-los
atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo
proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão
logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. -
3.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá
ensejar desclassificação no momento da habilitação 12/03/2021
15:38:21

12/03/2021 - 11:15:38 146,00 28.554.242/0001-46 Válido

12/03/2021 - 11:15:51 145,00 09.258.218/0001-15 Cancelado - Falta balanço - Seguindo as regras do edital que diz “9.15.
Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por
não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los
em desacordo com o estabelecido neste Edital.” - 3.5. É de
responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados
cadastrais no PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS e mantê-los
atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo
proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão
logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. -
3.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá
ensejar desclassificação no momento da habilitação 12/03/2021
15:38:21

12/03/2021 - 11:16:25 144,00 28.554.242/0001-46 Válido
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12/03/2021 - 11:17:05 143,00 09.258.218/0001-15 Cancelado - Falta balanço - Seguindo as regras do edital que diz “9.15.
Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por
não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los
em desacordo com o estabelecido neste Edital.” - 3.5. É de
responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados
cadastrais no PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS e mantê-los
atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo
proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão
logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. -
3.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá
ensejar desclassificação no momento da habilitação 12/03/2021
15:38:21

12/03/2021 - 11:18:26 142,00 28.554.242/0001-46 Válido

12/03/2021 - 11:18:52 141,00 09.258.218/0001-15 Cancelado - Falta balanço - Seguindo as regras do edital que diz “9.15.
Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por
não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los
em desacordo com o estabelecido neste Edital.” - 3.5. É de
responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados
cadastrais no PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS e mantê-los
atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo
proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão
logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. -
3.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá
ensejar desclassificação no momento da habilitação 12/03/2021
15:38:21

12/03/2021 - 11:20:43 140,00 28.554.242/0001-46 Válido

12/03/2021 - 11:20:57 139,00 09.258.218/0001-15 Cancelado - Falta balanço - Seguindo as regras do edital que diz “9.15.
Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por
não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los
em desacordo com o estabelecido neste Edital.” - 3.5. É de
responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados
cadastrais no PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS e mantê-los
atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo
proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão
logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. -
3.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá
ensejar desclassificação no momento da habilitação 12/03/2021
15:38:21

12/03/2021 - 11:21:29 138,00 28.554.242/0001-46 Válido

12/03/2021 - 11:22:03 137,00 09.258.218/0001-15 Cancelado - Falta balanço - Seguindo as regras do edital que diz “9.15.
Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por
não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los
em desacordo com o estabelecido neste Edital.” - 3.5. É de
responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados
cadastrais no PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS e mantê-los
atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo
proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão
logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. -
3.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá
ensejar desclassificação no momento da habilitação 12/03/2021
15:38:21

12/03/2021 - 11:22:25 136,00 28.554.242/0001-46 Válido

12/03/2021 - 11:22:58 135,00 09.258.218/0001-15 Cancelado - Falta balanço - Seguindo as regras do edital que diz “9.15.
Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por
não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los
em desacordo com o estabelecido neste Edital.” - 3.5. É de
responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados
cadastrais no PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS e mantê-los
atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo
proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão
logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. -
3.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá
ensejar desclassificação no momento da habilitação 12/03/2021
15:38:21

12/03/2021 - 11:23:15 134,00 28.554.242/0001-46 Válido

12/03/2021 - 11:23:56 133,00 09.258.218/0001-15 Cancelado - Falta balanço - Seguindo as regras do edital que diz “9.15.
Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por
não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los
em desacordo com o estabelecido neste Edital.” - 3.5. É de
responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados
cadastrais no PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS e mantê-los
atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo
proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão
logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. -
3.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá
ensejar desclassificação no momento da habilitação 12/03/2021
15:38:21

12/03/2021 - 11:24:07 132,00 28.554.242/0001-46 Válido

12/03/2021 - 11:24:25 131,00 09.258.218/0001-15 Cancelado - Falta balanço - Seguindo as regras do edital que diz “9.15.
Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por
não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los
em desacordo com o estabelecido neste Edital.” - 3.5. É de
responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados
cadastrais no PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS e mantê-los
atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo
proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão
logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. -
3.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá
ensejar desclassificação no momento da habilitação 12/03/2021
15:38:21

12/03/2021 - 11:24:36 130,00 28.554.242/0001-46 Válido
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12/03/2021 - 11:25:23 129,00 09.258.218/0001-15 Cancelado - Falta balanço - Seguindo as regras do edital que diz “9.15.
Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por
não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los
em desacordo com o estabelecido neste Edital.” - 3.5. É de
responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados
cadastrais no PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS e mantê-los
atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo
proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão
logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. -
3.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá
ensejar desclassificação no momento da habilitação 12/03/2021
15:38:21

12/03/2021 - 11:25:43 128,00 28.554.242/0001-46 Válido

12/03/2021 - 11:26:39 127,00 09.258.218/0001-15 Cancelado - Falta balanço - Seguindo as regras do edital que diz “9.15.
Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por
não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los
em desacordo com o estabelecido neste Edital.” - 3.5. É de
responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados
cadastrais no PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS e mantê-los
atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo
proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão
logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. -
3.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá
ensejar desclassificação no momento da habilitação 12/03/2021
15:38:21

12/03/2021 - 11:26:55 126,00 28.554.242/0001-46 Válido

12/03/2021 - 11:27:44 125,00 09.258.218/0001-15 Cancelado - Falta balanço - Seguindo as regras do edital que diz “9.15.
Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por
não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los
em desacordo com o estabelecido neste Edital.” - 3.5. É de
responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados
cadastrais no PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS e mantê-los
atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo
proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão
logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. -
3.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá
ensejar desclassificação no momento da habilitação 12/03/2021
15:38:21

12/03/2021 - 11:28:09 124,00 28.554.242/0001-46 Válido

12/03/2021 - 11:28:45 123,00 09.258.218/0001-15 Cancelado - Falta balanço - Seguindo as regras do edital que diz “9.15.
Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por
não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los
em desacordo com o estabelecido neste Edital.” - 3.5. É de
responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados
cadastrais no PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS e mantê-los
atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo
proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão
logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. -
3.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá
ensejar desclassificação no momento da habilitação 12/03/2021
15:38:21

12/03/2021 - 11:29:19 122,00 28.554.242/0001-46 Válido

12/03/2021 - 11:29:39 121,00 09.258.218/0001-15 Cancelado - Falta balanço - Seguindo as regras do edital que diz “9.15.
Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por
não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los
em desacordo com o estabelecido neste Edital.” - 3.5. É de
responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados
cadastrais no PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS e mantê-los
atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo
proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão
logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. -
3.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá
ensejar desclassificação no momento da habilitação 12/03/2021
15:38:21

12/03/2021 - 11:30:01 120,00 28.554.242/0001-46 Válido

12/03/2021 - 11:30:13 119,00 09.258.218/0001-15 Cancelado - Falta balanço - Seguindo as regras do edital que diz “9.15.
Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por
não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los
em desacordo com o estabelecido neste Edital.” - 3.5. É de
responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados
cadastrais no PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS e mantê-los
atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo
proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão
logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. -
3.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá
ensejar desclassificação no momento da habilitação 12/03/2021
15:38:21

0002 - URNA FUNERARIA ADULTO - medindo 1,90mt de altura e 65cm de largura conforme a necessidade, sextavada com 6
alças dura, 4 chavetas, verniz alto brilho, toda forrada em tecido TNT, cores variadas.
Data Valor CNPJ Situação

11/03/2021 - 16:57:58 1.255,00 (proposta) 03.951.294/0001-25 Válido

11/03/2021 - 18:35:30 1.281,00 (proposta) 28.554.242/0001-46 Válido

12/03/2021 - 09:11:53 1.132,20 (proposta) 09.419.794/0001-05 Cancelado - Falta Certidão Negativa de falência de concordata e
balanço - Seguindo as regras do edital que diz “9.15. Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital.” 15/03/2021 10:53:01
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12/03/2021 - 09:13:44 1.300,00 (proposta) 09.258.218/0001-15 Cancelado - Falta balanço - Seguindo as regras do edital que diz “9.15.
Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por
não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los
em desacordo com o estabelecido neste Edital.” - 3.5. É de
responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados
cadastrais no PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS e mantê-los
atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo
proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão
logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. -
3.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá
ensejar desclassificação no momento da habilitação 12/03/2021
15:38:21

12/03/2021 - 09:36:16 1.130,00 03.951.294/0001-25 Válido

12/03/2021 - 09:36:37 1.120,00 09.419.794/0001-05 Cancelado - Falta Certidão Negativa de falência de concordata e
balanço - Seguindo as regras do edital que diz “9.15. Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital.” 15/03/2021 10:53:01

12/03/2021 - 09:36:57 1.119,00 09.258.218/0001-15 Cancelado - Falta balanço - Seguindo as regras do edital que diz “9.15.
Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por
não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los
em desacordo com o estabelecido neste Edital.” - 3.5. É de
responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados
cadastrais no PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS e mantê-los
atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo
proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão
logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. -
3.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá
ensejar desclassificação no momento da habilitação 12/03/2021
15:38:21

12/03/2021 - 09:37:38 1.000,00 09.419.794/0001-05 Cancelado - Falta Certidão Negativa de falência de concordata e
balanço - Seguindo as regras do edital que diz “9.15. Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital.” 15/03/2021 10:53:01

12/03/2021 - 09:38:39 995,00 03.951.294/0001-25 Válido

12/03/2021 - 09:39:00 960,00 09.419.794/0001-05 Cancelado - Falta Certidão Negativa de falência de concordata e
balanço - Seguindo as regras do edital que diz “9.15. Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital.” 15/03/2021 10:53:01

12/03/2021 - 09:39:42 959,00 09.258.218/0001-15 Cancelado - Falta balanço - Seguindo as regras do edital que diz “9.15.
Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por
não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los
em desacordo com o estabelecido neste Edital.” - 3.5. É de
responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados
cadastrais no PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS e mantê-los
atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo
proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão
logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. -
3.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá
ensejar desclassificação no momento da habilitação 12/03/2021
15:38:21

12/03/2021 - 09:40:22 950,00 09.419.794/0001-05 Cancelado - Falta Certidão Negativa de falência de concordata e
balanço - Seguindo as regras do edital que diz “9.15. Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital.” 15/03/2021 10:53:01

12/03/2021 - 09:41:15 949,00 28.554.242/0001-46 Válido

12/03/2021 - 09:41:43 948,00 09.419.794/0001-05 Cancelado - Falta Certidão Negativa de falência de concordata e
balanço - Seguindo as regras do edital que diz “9.15. Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital.” 15/03/2021 10:53:01

12/03/2021 - 09:42:06 947,00 09.258.218/0001-15 Cancelado - Falta balanço - Seguindo as regras do edital que diz “9.15.
Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por
não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los
em desacordo com o estabelecido neste Edital.” - 3.5. É de
responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados
cadastrais no PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS e mantê-los
atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo
proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão
logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. -
3.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá
ensejar desclassificação no momento da habilitação 12/03/2021
15:38:21

12/03/2021 - 09:42:19 946,00 28.554.242/0001-46 Válido

12/03/2021 - 09:42:46 900,00 09.419.794/0001-05 Cancelado - Falta Certidão Negativa de falência de concordata e
balanço - Seguindo as regras do edital que diz “9.15. Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital.” 15/03/2021 10:53:01
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12/03/2021 - 09:42:49 945,00 09.258.218/0001-15 Cancelado - Falta balanço - Seguindo as regras do edital que diz “9.15.
Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por
não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los
em desacordo com o estabelecido neste Edital.” - 3.5. É de
responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados
cadastrais no PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS e mantê-los
atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo
proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão
logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. -
3.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá
ensejar desclassificação no momento da habilitação 12/03/2021
15:38:21

12/03/2021 - 09:43:08 899,00 28.554.242/0001-46 Válido

12/03/2021 - 09:43:19 898,00 03.951.294/0001-25 Válido

12/03/2021 - 09:43:34 897,00 09.258.218/0001-15 Cancelado - Falta balanço - Seguindo as regras do edital que diz “9.15.
Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por
não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los
em desacordo com o estabelecido neste Edital.” - 3.5. É de
responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados
cadastrais no PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS e mantê-los
atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo
proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão
logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. -
3.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá
ensejar desclassificação no momento da habilitação 12/03/2021
15:38:21

12/03/2021 - 09:43:46 850,00 09.419.794/0001-05 Cancelado - Falta Certidão Negativa de falência de concordata e
balanço - Seguindo as regras do edital que diz “9.15. Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital.” 15/03/2021 10:53:01

12/03/2021 - 09:44:05 849,00 09.258.218/0001-15 Cancelado - Falta balanço - Seguindo as regras do edital que diz “9.15.
Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por
não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los
em desacordo com o estabelecido neste Edital.” - 3.5. É de
responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados
cadastrais no PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS e mantê-los
atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo
proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão
logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. -
3.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá
ensejar desclassificação no momento da habilitação 12/03/2021
15:38:21

12/03/2021 - 09:44:22 848,00 28.554.242/0001-46 Válido

12/03/2021 - 09:44:55 847,00 09.258.218/0001-15 Cancelado - Falta balanço - Seguindo as regras do edital que diz “9.15.
Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por
não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los
em desacordo com o estabelecido neste Edital.” - 3.5. É de
responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados
cadastrais no PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS e mantê-los
atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo
proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão
logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. -
3.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá
ensejar desclassificação no momento da habilitação 12/03/2021
15:38:21

12/03/2021 - 09:45:07 846,00 28.554.242/0001-46 Válido

12/03/2021 - 09:45:41 845,00 09.258.218/0001-15 Cancelado - Falta balanço - Seguindo as regras do edital que diz “9.15.
Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por
não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los
em desacordo com o estabelecido neste Edital.” - 3.5. É de
responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados
cadastrais no PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS e mantê-los
atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo
proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão
logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. -
3.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá
ensejar desclassificação no momento da habilitação 12/03/2021
15:38:21

12/03/2021 - 09:46:00 844,00 28.554.242/0001-46 Válido

12/03/2021 - 09:46:24 843,00 09.419.794/0001-05 Cancelado - Falta Certidão Negativa de falência de concordata e
balanço - Seguindo as regras do edital que diz “9.15. Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital.” 15/03/2021 10:53:01

12/03/2021 - 09:46:45 842,00 28.554.242/0001-46 Válido

12/03/2021 - 09:47:02 841,00 09.258.218/0001-15 Cancelado - Falta balanço - Seguindo as regras do edital que diz “9.15.
Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por
não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los
em desacordo com o estabelecido neste Edital.” - 3.5. É de
responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados
cadastrais no PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS e mantê-los
atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo
proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão
logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. -
3.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá
ensejar desclassificação no momento da habilitação 12/03/2021
15:38:21

12/03/2021 - 09:47:08 840,00 09.419.794/0001-05 Cancelado - Falta Certidão Negativa de falência de concordata e
balanço - Seguindo as regras do edital que diz “9.15. Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital.” 15/03/2021 10:53:01
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12/03/2021 - 09:47:20 839,00 28.554.242/0001-46 Válido

12/03/2021 - 09:47:39 838,00 09.258.218/0001-15 Cancelado - Falta balanço - Seguindo as regras do edital que diz “9.15.
Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por
não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los
em desacordo com o estabelecido neste Edital.” - 3.5. É de
responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados
cadastrais no PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS e mantê-los
atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo
proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão
logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. -
3.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá
ensejar desclassificação no momento da habilitação 12/03/2021
15:38:21

12/03/2021 - 09:47:51 837,00 28.554.242/0001-46 Válido

12/03/2021 - 09:48:18 800,00 09.419.794/0001-05 Cancelado - Falta Certidão Negativa de falência de concordata e
balanço - Seguindo as regras do edital que diz “9.15. Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital.” 15/03/2021 10:53:01

12/03/2021 - 09:48:38 799,00 28.554.242/0001-46 Válido

12/03/2021 - 09:48:54 798,00 09.258.218/0001-15 Cancelado - Falta balanço - Seguindo as regras do edital que diz “9.15.
Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por
não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los
em desacordo com o estabelecido neste Edital.” - 3.5. É de
responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados
cadastrais no PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS e mantê-los
atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo
proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão
logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. -
3.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá
ensejar desclassificação no momento da habilitação 12/03/2021
15:38:21

12/03/2021 - 09:49:04 797,00 28.554.242/0001-46 Válido

12/03/2021 - 09:49:16 795,00 09.419.794/0001-05 Cancelado - Falta Certidão Negativa de falência de concordata e
balanço - Seguindo as regras do edital que diz “9.15. Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital.” 15/03/2021 10:53:01

12/03/2021 - 09:49:25 796,00 09.258.218/0001-15 Cancelado - Falta balanço - Seguindo as regras do edital que diz “9.15.
Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por
não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los
em desacordo com o estabelecido neste Edital.” - 3.5. É de
responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados
cadastrais no PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS e mantê-los
atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo
proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão
logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. -
3.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá
ensejar desclassificação no momento da habilitação 12/03/2021
15:38:21

12/03/2021 - 09:49:35 794,00 28.554.242/0001-46 Válido

12/03/2021 - 09:49:55 793,00 09.258.218/0001-15 Cancelado - Falta balanço - Seguindo as regras do edital que diz “9.15.
Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por
não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los
em desacordo com o estabelecido neste Edital.” - 3.5. É de
responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados
cadastrais no PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS e mantê-los
atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo
proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão
logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. -
3.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá
ensejar desclassificação no momento da habilitação 12/03/2021
15:38:21

12/03/2021 - 09:50:15 792,00 28.554.242/0001-46 Válido

12/03/2021 - 09:50:35 791,00 09.258.218/0001-15 Cancelado - Falta balanço - Seguindo as regras do edital que diz “9.15.
Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por
não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los
em desacordo com o estabelecido neste Edital.” - 3.5. É de
responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados
cadastrais no PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS e mantê-los
atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo
proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão
logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. -
3.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá
ensejar desclassificação no momento da habilitação 12/03/2021
15:38:21

12/03/2021 - 09:50:43 790,00 09.419.794/0001-05 Cancelado - Falta Certidão Negativa de falência de concordata e
balanço - Seguindo as regras do edital que diz “9.15. Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital.” 15/03/2021 10:53:01

12/03/2021 - 09:51:01 789,00 09.258.218/0001-15 Cancelado - Falta balanço - Seguindo as regras do edital que diz “9.15.
Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por
não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los
em desacordo com o estabelecido neste Edital.” - 3.5. É de
responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados
cadastrais no PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS e mantê-los
atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo
proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão
logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. -
3.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá
ensejar desclassificação no momento da habilitação 12/03/2021
15:38:21
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12/03/2021 - 09:51:27 788,00 09.419.794/0001-05 Cancelado - Falta Certidão Negativa de falência de concordata e
balanço - Seguindo as regras do edital que diz “9.15. Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital.” 15/03/2021 10:53:01

12/03/2021 - 09:51:45 786,00 28.554.242/0001-46 Válido

12/03/2021 - 09:52:08 785,00 09.258.218/0001-15 Cancelado - Falta balanço - Seguindo as regras do edital que diz “9.15.
Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por
não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los
em desacordo com o estabelecido neste Edital.” - 3.5. É de
responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados
cadastrais no PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS e mantê-los
atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo
proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão
logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. -
3.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá
ensejar desclassificação no momento da habilitação 12/03/2021
15:38:21

12/03/2021 - 09:52:29 784,00 09.419.794/0001-05 Cancelado - Falta Certidão Negativa de falência de concordata e
balanço - Seguindo as regras do edital que diz “9.15. Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital.” 15/03/2021 10:53:01

12/03/2021 - 09:53:26 783,00 09.258.218/0001-15 Cancelado - Falta balanço - Seguindo as regras do edital que diz “9.15.
Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por
não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los
em desacordo com o estabelecido neste Edital.” - 3.5. É de
responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados
cadastrais no PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS e mantê-los
atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo
proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão
logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. -
3.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá
ensejar desclassificação no momento da habilitação 12/03/2021
15:38:21

12/03/2021 - 09:53:41 782,00 28.554.242/0001-46 Válido

12/03/2021 - 09:54:15 780,00 09.419.794/0001-05 Cancelado - Falta Certidão Negativa de falência de concordata e
balanço - Seguindo as regras do edital que diz “9.15. Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital.” 15/03/2021 10:53:01

12/03/2021 - 09:54:23 781,00 09.258.218/0001-15 Cancelado - Falta balanço - Seguindo as regras do edital que diz “9.15.
Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por
não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los
em desacordo com o estabelecido neste Edital.” - 3.5. É de
responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados
cadastrais no PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS e mantê-los
atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo
proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão
logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. -
3.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá
ensejar desclassificação no momento da habilitação 12/03/2021
15:38:21

12/03/2021 - 09:54:30 779,00 09.258.218/0001-15 Cancelado - Falta balanço - Seguindo as regras do edital que diz “9.15.
Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por
não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los
em desacordo com o estabelecido neste Edital.” - 3.5. É de
responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados
cadastrais no PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS e mantê-los
atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo
proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão
logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. -
3.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá
ensejar desclassificação no momento da habilitação 12/03/2021
15:38:21

12/03/2021 - 09:54:44 778,00 09.419.794/0001-05 Cancelado - Falta Certidão Negativa de falência de concordata e
balanço - Seguindo as regras do edital que diz “9.15. Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital.” 15/03/2021 10:53:01

12/03/2021 - 09:54:55 777,00 28.554.242/0001-46 Válido

12/03/2021 - 09:55:14 775,00 09.419.794/0001-05 Cancelado - Falta Certidão Negativa de falência de concordata e
balanço - Seguindo as regras do edital que diz “9.15. Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital.” 15/03/2021 10:53:01

12/03/2021 - 09:55:19 776,00 09.258.218/0001-15 Cancelado - Falta balanço - Seguindo as regras do edital que diz “9.15.
Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por
não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los
em desacordo com o estabelecido neste Edital.” - 3.5. É de
responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados
cadastrais no PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS e mantê-los
atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo
proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão
logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. -
3.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá
ensejar desclassificação no momento da habilitação 12/03/2021
15:38:21
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12/03/2021 - 09:56:06 774,00 09.258.218/0001-15 Cancelado - Falta balanço - Seguindo as regras do edital que diz “9.15.
Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por
não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los
em desacordo com o estabelecido neste Edital.” - 3.5. É de
responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados
cadastrais no PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS e mantê-los
atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo
proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão
logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. -
3.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá
ensejar desclassificação no momento da habilitação 12/03/2021
15:38:21

12/03/2021 - 09:56:21 773,00 28.554.242/0001-46 Válido

12/03/2021 - 09:56:25 772,00 09.419.794/0001-05 Cancelado - Falta Certidão Negativa de falência de concordata e
balanço - Seguindo as regras do edital que diz “9.15. Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital.” 15/03/2021 10:53:01

12/03/2021 - 09:56:48 771,00 28.554.242/0001-46 Válido

12/03/2021 - 09:57:29 770,00 09.258.218/0001-15 Cancelado - Falta balanço - Seguindo as regras do edital que diz “9.15.
Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por
não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los
em desacordo com o estabelecido neste Edital.” - 3.5. É de
responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados
cadastrais no PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS e mantê-los
atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo
proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão
logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. -
3.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá
ensejar desclassificação no momento da habilitação 12/03/2021
15:38:21

12/03/2021 - 09:57:49 769,00 09.419.794/0001-05 Cancelado - Falta Certidão Negativa de falência de concordata e
balanço - Seguindo as regras do edital que diz “9.15. Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital.” 15/03/2021 10:53:01

12/03/2021 - 09:58:06 768,00 28.554.242/0001-46 Válido

12/03/2021 - 09:58:20 767,00 09.258.218/0001-15 Cancelado - Falta balanço - Seguindo as regras do edital que diz “9.15.
Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por
não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los
em desacordo com o estabelecido neste Edital.” - 3.5. É de
responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados
cadastrais no PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS e mantê-los
atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo
proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão
logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. -
3.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá
ensejar desclassificação no momento da habilitação 12/03/2021
15:38:21

12/03/2021 - 09:58:28 766,00 28.554.242/0001-46 Válido

12/03/2021 - 09:58:44 765,00 09.419.794/0001-05 Cancelado - Falta Certidão Negativa de falência de concordata e
balanço - Seguindo as regras do edital que diz “9.15. Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital.” 15/03/2021 10:53:01

12/03/2021 - 09:58:52 760,00 09.258.218/0001-15 Cancelado - Falta balanço - Seguindo as regras do edital que diz “9.15.
Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por
não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los
em desacordo com o estabelecido neste Edital.” - 3.5. É de
responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados
cadastrais no PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS e mantê-los
atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo
proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão
logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. -
3.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá
ensejar desclassificação no momento da habilitação 12/03/2021
15:38:21

12/03/2021 - 09:59:01 759,00 28.554.242/0001-46 Válido

12/03/2021 - 09:59:16 7,58 09.419.794/0001-05 Cancelado - Falta Certidão Negativa de falência de concordata e
balanço - Seguindo as regras do edital que diz “9.15. Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital.” 15/03/2021 10:53:01

0003 - Roupa Feminina (mortalha)
Data Valor CNPJ Situação

09/03/2021 - 12:47:06 350,00 (proposta) 09.258.218/0001-15 Cancelado - Falta balanço - Seguindo as regras do edital que diz “9.15.
Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por
não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los
em desacordo com o estabelecido neste Edital.” - 3.5. É de
responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados
cadastrais no PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS e mantê-los
atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo
proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão
logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. -
3.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá
ensejar desclassificação no momento da habilitação 12/03/2021
15:38:21

11/03/2021 - 16:59:05 314,00 (proposta) 03.951.294/0001-25 Válido
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11/03/2021 - 18:36:25 320,00 (proposta) 28.554.242/0001-46 Válido

12/03/2021 - 09:12:51 285,00 (proposta) 09.419.794/0001-05 Cancelado - Falta Certidão Negativa de falência de concordata e
balanço - Seguindo as regras do edital que diz “9.15. Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital.” 15/03/2021 10:53:01

12/03/2021 - 09:36:26 283,00 03.951.294/0001-25 Válido

12/03/2021 - 09:37:01 260,00 09.419.794/0001-05 Cancelado - Falta Certidão Negativa de falência de concordata e
balanço - Seguindo as regras do edital que diz “9.15. Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital.” 15/03/2021 10:53:01

12/03/2021 - 09:37:06 282,00 09.258.218/0001-15 Cancelado - Falta balanço - Seguindo as regras do edital que diz “9.15.
Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por
não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los
em desacordo com o estabelecido neste Edital.” - 3.5. É de
responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados
cadastrais no PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS e mantê-los
atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo
proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão
logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. -
3.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá
ensejar desclassificação no momento da habilitação 12/03/2021
15:38:21

12/03/2021 - 09:37:30 259,00 09.258.218/0001-15 Cancelado - Falta balanço - Seguindo as regras do edital que diz “9.15.
Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por
não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los
em desacordo com o estabelecido neste Edital.” - 3.5. É de
responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados
cadastrais no PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS e mantê-los
atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo
proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão
logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. -
3.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá
ensejar desclassificação no momento da habilitação 12/03/2021
15:38:21

12/03/2021 - 09:38:47 256,00 03.951.294/0001-25 Válido

12/03/2021 - 09:39:22 250,00 09.419.794/0001-05 Cancelado - Falta Certidão Negativa de falência de concordata e
balanço - Seguindo as regras do edital que diz “9.15. Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital.” 15/03/2021 10:53:01

12/03/2021 - 09:40:06 249,00 09.258.218/0001-15 Cancelado - Falta balanço - Seguindo as regras do edital que diz “9.15.
Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por
não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los
em desacordo com o estabelecido neste Edital.” - 3.5. É de
responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados
cadastrais no PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS e mantê-los
atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo
proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão
logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. -
3.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá
ensejar desclassificação no momento da habilitação 12/03/2021
15:38:21

12/03/2021 - 09:40:32 248,00 09.419.794/0001-05 Cancelado - Falta Certidão Negativa de falência de concordata e
balanço - Seguindo as regras do edital que diz “9.15. Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital.” 15/03/2021 10:53:01

12/03/2021 - 09:41:20 246,00 28.554.242/0001-46 Válido

12/03/2021 - 09:42:16 245,00 09.258.218/0001-15 Cancelado - Falta balanço - Seguindo as regras do edital que diz “9.15.
Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por
não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los
em desacordo com o estabelecido neste Edital.” - 3.5. É de
responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados
cadastrais no PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS e mantê-los
atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo
proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão
logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. -
3.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá
ensejar desclassificação no momento da habilitação 12/03/2021
15:38:21

12/03/2021 - 09:42:26 244,00 28.554.242/0001-46 Válido

12/03/2021 - 09:43:14 240,00 09.419.794/0001-05 Cancelado - Falta Certidão Negativa de falência de concordata e
balanço - Seguindo as regras do edital que diz “9.15. Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital.” 15/03/2021 10:53:01

12/03/2021 - 09:43:25 239,00 03.951.294/0001-25 Válido

12/03/2021 - 09:43:57 238,00 28.554.242/0001-46 Válido
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12/03/2021 - 09:44:16 237,00 09.258.218/0001-15 Cancelado - Falta balanço - Seguindo as regras do edital que diz “9.15.
Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por
não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los
em desacordo com o estabelecido neste Edital.” - 3.5. É de
responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados
cadastrais no PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS e mantê-los
atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo
proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão
logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. -
3.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá
ensejar desclassificação no momento da habilitação 12/03/2021
15:38:21

12/03/2021 - 09:44:28 236,00 28.554.242/0001-46 Válido

12/03/2021 - 09:44:42 235,00 09.258.218/0001-15 Cancelado - Falta balanço - Seguindo as regras do edital que diz “9.15.
Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por
não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los
em desacordo com o estabelecido neste Edital.” - 3.5. É de
responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados
cadastrais no PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS e mantê-los
atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo
proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão
logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. -
3.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá
ensejar desclassificação no momento da habilitação 12/03/2021
15:38:21

12/03/2021 - 09:45:00 234,00 28.554.242/0001-46 Válido

12/03/2021 - 09:46:13 233,00 09.258.218/0001-15 Cancelado - Falta balanço - Seguindo as regras do edital que diz “9.15.
Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por
não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los
em desacordo com o estabelecido neste Edital.” - 3.5. É de
responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados
cadastrais no PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS e mantê-los
atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo
proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão
logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. -
3.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá
ensejar desclassificação no momento da habilitação 12/03/2021
15:38:21

12/03/2021 - 09:46:38 232,00 28.554.242/0001-46 Válido

12/03/2021 - 09:47:10 231,00 09.258.218/0001-15 Cancelado - Falta balanço - Seguindo as regras do edital que diz “9.15.
Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por
não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los
em desacordo com o estabelecido neste Edital.” - 3.5. É de
responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados
cadastrais no PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS e mantê-los
atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo
proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão
logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. -
3.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá
ensejar desclassificação no momento da habilitação 12/03/2021
15:38:21

12/03/2021 - 09:47:26 230,00 28.554.242/0001-46 Válido

12/03/2021 - 09:48:47 229,00 09.258.218/0001-15 Cancelado - Falta balanço - Seguindo as regras do edital que diz “9.15.
Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por
não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los
em desacordo com o estabelecido neste Edital.” - 3.5. É de
responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados
cadastrais no PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS e mantê-los
atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo
proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão
logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. -
3.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá
ensejar desclassificação no momento da habilitação 12/03/2021
15:38:21

12/03/2021 - 09:48:58 228,00 28.554.242/0001-46 Válido

12/03/2021 - 09:49:49 227,00 09.258.218/0001-15 Cancelado - Falta balanço - Seguindo as regras do edital que diz “9.15.
Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por
não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los
em desacordo com o estabelecido neste Edital.” - 3.5. É de
responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados
cadastrais no PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS e mantê-los
atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo
proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão
logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. -
3.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá
ensejar desclassificação no momento da habilitação 12/03/2021
15:38:21

12/03/2021 - 09:50:09 226,00 28.554.242/0001-46 Válido

12/03/2021 - 09:51:07 225,00 09.258.218/0001-15 Cancelado - Falta balanço - Seguindo as regras do edital que diz “9.15.
Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por
não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los
em desacordo com o estabelecido neste Edital.” - 3.5. É de
responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados
cadastrais no PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS e mantê-los
atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo
proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão
logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. -
3.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá
ensejar desclassificação no momento da habilitação 12/03/2021
15:38:21

12/03/2021 - 09:51:41 224,00 28.554.242/0001-46 Válido
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12/03/2021 - 09:52:14 223,00 09.258.218/0001-15 Cancelado - Falta balanço - Seguindo as regras do edital que diz “9.15.
Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por
não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los
em desacordo com o estabelecido neste Edital.” - 3.5. É de
responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados
cadastrais no PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS e mantê-los
atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo
proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão
logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. -
3.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá
ensejar desclassificação no momento da habilitação 12/03/2021
15:38:21

12/03/2021 - 09:53:21 222,00 09.419.794/0001-05 Cancelado - Falta Certidão Negativa de falência de concordata e
balanço - Seguindo as regras do edital que diz “9.15. Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital.” 15/03/2021 10:53:01

12/03/2021 - 09:53:37 221,00 28.554.242/0001-46 Válido

0004 - Roupa Masculina (calça e camisa)
Data Valor CNPJ Situação

09/03/2021 - 12:47:58 350,00 (proposta) 09.258.218/0001-15 Cancelado - Falta balanço - Seguindo as regras do edital que diz “9.15.
Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por
não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los
em desacordo com o estabelecido neste Edital.” - 3.5. É de
responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados
cadastrais no PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS e mantê-los
atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo
proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão
logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. -
3.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá
ensejar desclassificação no momento da habilitação 12/03/2021
15:38:21

11/03/2021 - 16:59:41 317,00 (proposta) 03.951.294/0001-25 Válido

11/03/2021 - 18:37:27 323,00 (proposta) 28.554.242/0001-46 Válido

12/03/2021 - 09:13:24 295,40 (proposta) 09.419.794/0001-05 Cancelado - Falta Certidão Negativa de falência de concordata e
balanço - Seguindo as regras do edital que diz “9.15. Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital.” 15/03/2021 10:53:01

12/03/2021 - 09:36:37 292,00 03.951.294/0001-25 Válido

12/03/2021 - 09:37:16 260,00 09.419.794/0001-05 Cancelado - Falta Certidão Negativa de falência de concordata e
balanço - Seguindo as regras do edital que diz “9.15. Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital.” 15/03/2021 10:53:01

12/03/2021 - 09:37:38 259,00 09.258.218/0001-15 Cancelado - Falta balanço - Seguindo as regras do edital que diz “9.15.
Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por
não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los
em desacordo com o estabelecido neste Edital.” - 3.5. É de
responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados
cadastrais no PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS e mantê-los
atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo
proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão
logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. -
3.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá
ensejar desclassificação no momento da habilitação 12/03/2021
15:38:21

12/03/2021 - 09:38:59 257,00 03.951.294/0001-25 Válido

12/03/2021 - 09:40:12 256,00 09.258.218/0001-15 Cancelado - Falta balanço - Seguindo as regras do edital que diz “9.15.
Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por
não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los
em desacordo com o estabelecido neste Edital.” - 3.5. É de
responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados
cadastrais no PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS e mantê-los
atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo
proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão
logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. -
3.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá
ensejar desclassificação no momento da habilitação 12/03/2021
15:38:21

12/03/2021 - 09:41:25 252,00 28.554.242/0001-46 Válido

12/03/2021 - 09:43:31 251,00 03.951.294/0001-25 Válido

12/03/2021 - 09:43:53 250,00 28.554.242/0001-46 Válido

12/03/2021 - 09:44:21 249,00 09.258.218/0001-15 Cancelado - Falta balanço - Seguindo as regras do edital que diz “9.15.
Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por
não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los
em desacordo com o estabelecido neste Edital.” - 3.5. É de
responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados
cadastrais no PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS e mantê-los
atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo
proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão
logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. -
3.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá
ensejar desclassificação no momento da habilitação 12/03/2021
15:38:21

12/03/2021 - 09:44:35 248,00 28.554.242/0001-46 Válido
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12/03/2021 - 09:45:52 247,00 09.258.218/0001-15 Cancelado - Falta balanço - Seguindo as regras do edital que diz “9.15.
Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por
não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los
em desacordo com o estabelecido neste Edital.” - 3.5. É de
responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados
cadastrais no PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS e mantê-los
atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo
proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão
logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. -
3.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá
ensejar desclassificação no momento da habilitação 12/03/2021
15:38:21

12/03/2021 - 09:46:12 246,00 28.554.242/0001-46 Válido

12/03/2021 - 09:47:56 245,00 09.258.218/0001-15 Cancelado - Falta balanço - Seguindo as regras do edital que diz “9.15.
Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por
não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los
em desacordo com o estabelecido neste Edital.” - 3.5. É de
responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados
cadastrais no PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS e mantê-los
atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo
proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão
logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. -
3.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá
ensejar desclassificação no momento da habilitação 12/03/2021
15:38:21

12/03/2021 - 09:48:05 244,00 28.554.242/0001-46 Válido

12/03/2021 - 09:48:31 243,00 09.258.218/0001-15 Cancelado - Falta balanço - Seguindo as regras do edital que diz “9.15.
Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por
não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los
em desacordo com o estabelecido neste Edital.” - 3.5. É de
responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados
cadastrais no PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS e mantê-los
atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo
proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão
logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. -
3.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá
ensejar desclassificação no momento da habilitação 12/03/2021
15:38:21

12/03/2021 - 09:48:46 242,00 28.554.242/0001-46 Válido

12/03/2021 - 09:49:42 241,00 09.258.218/0001-15 Cancelado - Falta balanço - Seguindo as regras do edital que diz “9.15.
Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por
não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los
em desacordo com o estabelecido neste Edital.” - 3.5. É de
responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados
cadastrais no PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS e mantê-los
atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo
proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão
logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. -
3.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá
ensejar desclassificação no momento da habilitação 12/03/2021
15:38:21

12/03/2021 - 09:49:56 240,00 28.554.242/0001-46 Válido

12/03/2021 - 09:51:19 239,00 09.258.218/0001-15 Cancelado - Falta balanço - Seguindo as regras do edital que diz “9.15.
Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por
não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los
em desacordo com o estabelecido neste Edital.” - 3.5. É de
responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados
cadastrais no PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS e mantê-los
atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo
proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão
logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. -
3.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá
ensejar desclassificação no momento da habilitação 12/03/2021
15:38:21

12/03/2021 - 09:52:01 238,00 28.554.242/0001-46 Válido

12/03/2021 - 09:52:21 237,00 09.258.218/0001-15 Cancelado - Falta balanço - Seguindo as regras do edital que diz “9.15.
Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por
não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los
em desacordo com o estabelecido neste Edital.” - 3.5. É de
responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados
cadastrais no PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS e mantê-los
atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo
proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão
logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. -
3.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá
ensejar desclassificação no momento da habilitação 12/03/2021
15:38:21

12/03/2021 - 09:53:28 236,00 09.419.794/0001-05 Cancelado - Falta Certidão Negativa de falência de concordata e
balanço - Seguindo as regras do edital que diz “9.15. Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital.” 15/03/2021 10:53:01

12/03/2021 - 09:53:49 234,00 28.554.242/0001-46 Válido
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12/03/2021 - 09:53:56 235,00 09.258.218/0001-15 Cancelado - Falta balanço - Seguindo as regras do edital que diz “9.15.
Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por
não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los
em desacordo com o estabelecido neste Edital.” - 3.5. É de
responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados
cadastrais no PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS e mantê-los
atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo
proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão
logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. -
3.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá
ensejar desclassificação no momento da habilitação 12/03/2021
15:38:21

0005 - Higienização e preparo do corpo para sepultamento.
Data Valor CNPJ Situação

09/03/2021 - 12:48:46 700,00 (proposta) 09.258.218/0001-15 Cancelado - Falta balanço - Seguindo as regras do edital que diz “9.15.
Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por
não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los
em desacordo com o estabelecido neste Edital.” - 3.5. É de
responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados
cadastrais no PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS e mantê-los
atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo
proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão
logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. -
3.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá
ensejar desclassificação no momento da habilitação 12/03/2021
15:38:21

11/03/2021 - 17:00:33 673,00 (proposta) 03.951.294/0001-25 Válido

11/03/2021 - 18:40:30 686,00 (proposta) 28.554.242/0001-46 Válido

12/03/2021 - 09:13:56 610,80 (proposta) 09.419.794/0001-05 Cancelado - Falta Certidão Negativa de falência de concordata e
balanço - Seguindo as regras do edital que diz “9.15. Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital.” 15/03/2021 10:53:01

12/03/2021 - 09:36:45 605,00 03.951.294/0001-25 Válido

12/03/2021 - 09:37:47 604,00 09.258.218/0001-15 Cancelado - Falta balanço - Seguindo as regras do edital que diz “9.15.
Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por
não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los
em desacordo com o estabelecido neste Edital.” - 3.5. É de
responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados
cadastrais no PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS e mantê-los
atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo
proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão
logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. -
3.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá
ensejar desclassificação no momento da habilitação 12/03/2021
15:38:21

12/03/2021 - 09:38:12 500,00 09.419.794/0001-05 Cancelado - Falta Certidão Negativa de falência de concordata e
balanço - Seguindo as regras do edital que diz “9.15. Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital.” 15/03/2021 10:53:01

12/03/2021 - 09:38:49 499,00 09.258.218/0001-15 Cancelado - Falta balanço - Seguindo as regras do edital que diz “9.15.
Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por
não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los
em desacordo com o estabelecido neste Edital.” - 3.5. É de
responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados
cadastrais no PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS e mantê-los
atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo
proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão
logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. -
3.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá
ensejar desclassificação no momento da habilitação 12/03/2021
15:38:21

12/03/2021 - 09:39:36 495,00 03.951.294/0001-25 Válido

12/03/2021 - 09:39:43 490,00 09.419.794/0001-05 Cancelado - Falta Certidão Negativa de falência de concordata e
balanço - Seguindo as regras do edital que diz “9.15. Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital.” 15/03/2021 10:53:01

12/03/2021 - 09:40:21 489,00 09.258.218/0001-15 Cancelado - Falta balanço - Seguindo as regras do edital que diz “9.15.
Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por
não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los
em desacordo com o estabelecido neste Edital.” - 3.5. É de
responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados
cadastrais no PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS e mantê-los
atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo
proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão
logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. -
3.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá
ensejar desclassificação no momento da habilitação 12/03/2021
15:38:21

12/03/2021 - 09:40:48 488,00 09.419.794/0001-05 Cancelado - Falta Certidão Negativa de falência de concordata e
balanço - Seguindo as regras do edital que diz “9.15. Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital.” 15/03/2021 10:53:01

12/03/2021 - 09:41:30 485,00 28.554.242/0001-46 Válido

12/03/2021 - 09:43:44 481,00 03.951.294/0001-25 Válido
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12/03/2021 - 09:43:51 480,00 09.258.218/0001-15 Cancelado - Falta balanço - Seguindo as regras do edital que diz “9.15.
Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por
não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los
em desacordo com o estabelecido neste Edital.” - 3.5. É de
responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados
cadastrais no PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS e mantê-los
atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo
proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão
logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. -
3.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá
ensejar desclassificação no momento da habilitação 12/03/2021
15:38:21

12/03/2021 - 09:44:41 479,00 28.554.242/0001-46 Válido

12/03/2021 - 09:46:00 478,00 09.258.218/0001-15 Cancelado - Falta balanço - Seguindo as regras do edital que diz “9.15.
Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por
não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los
em desacordo com o estabelecido neste Edital.” - 3.5. É de
responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados
cadastrais no PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS e mantê-los
atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo
proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão
logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. -
3.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá
ensejar desclassificação no momento da habilitação 12/03/2021
15:38:21

12/03/2021 - 09:46:21 477,00 28.554.242/0001-46 Válido

12/03/2021 - 09:48:12 476,00 09.258.218/0001-15 Cancelado - Falta balanço - Seguindo as regras do edital que diz “9.15.
Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por
não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los
em desacordo com o estabelecido neste Edital.” - 3.5. É de
responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados
cadastrais no PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS e mantê-los
atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo
proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão
logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. -
3.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá
ensejar desclassificação no momento da habilitação 12/03/2021
15:38:21

12/03/2021 - 09:48:27 475,00 28.554.242/0001-46 Válido

12/03/2021 - 09:48:39 474,00 09.258.218/0001-15 Cancelado - Falta balanço - Seguindo as regras do edital que diz “9.15.
Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por
não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los
em desacordo com o estabelecido neste Edital.” - 3.5. É de
responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados
cadastrais no PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS e mantê-los
atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo
proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão
logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. -
3.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá
ensejar desclassificação no momento da habilitação 12/03/2021
15:38:21

12/03/2021 - 09:48:52 473,00 28.554.242/0001-46 Válido

12/03/2021 - 09:49:35 472,00 09.258.218/0001-15 Cancelado - Falta balanço - Seguindo as regras do edital que diz “9.15.
Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por
não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los
em desacordo com o estabelecido neste Edital.” - 3.5. É de
responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados
cadastrais no PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS e mantê-los
atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo
proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão
logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. -
3.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá
ensejar desclassificação no momento da habilitação 12/03/2021
15:38:21

12/03/2021 - 09:50:03 471,00 28.554.242/0001-46 Válido

12/03/2021 - 09:51:27 470,00 09.258.218/0001-15 Cancelado - Falta balanço - Seguindo as regras do edital que diz “9.15.
Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por
não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los
em desacordo com o estabelecido neste Edital.” - 3.5. É de
responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados
cadastrais no PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS e mantê-los
atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo
proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão
logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. -
3.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá
ensejar desclassificação no momento da habilitação 12/03/2021
15:38:21

12/03/2021 - 09:51:56 469,00 28.554.242/0001-46 Válido

12/03/2021 - 09:52:33 468,00 09.258.218/0001-15 Cancelado - Falta balanço - Seguindo as regras do edital que diz “9.15.
Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por
não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los
em desacordo com o estabelecido neste Edital.” - 3.5. É de
responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados
cadastrais no PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS e mantê-los
atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo
proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão
logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. -
3.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá
ensejar desclassificação no momento da habilitação 12/03/2021
15:38:21

12/03/2021 - 09:53:25 466,00 28.554.242/0001-46 Válido
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12/03/2021 - 09:53:49 465,00 09.258.218/0001-15 Cancelado - Falta balanço - Seguindo as regras do edital que diz “9.15.
Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por
não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los
em desacordo com o estabelecido neste Edital.” - 3.5. É de
responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados
cadastrais no PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS e mantê-los
atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo
proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão
logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. -
3.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá
ensejar desclassificação no momento da habilitação 12/03/2021
15:38:21

12/03/2021 - 09:53:57 464,00 28.554.242/0001-46 Válido

12/03/2021 - 09:55:49 463,00 09.258.218/0001-15 Cancelado - Falta balanço - Seguindo as regras do edital que diz “9.15.
Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por
não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los
em desacordo com o estabelecido neste Edital.” - 3.5. É de
responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados
cadastrais no PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS e mantê-los
atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo
proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão
logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. -
3.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá
ensejar desclassificação no momento da habilitação 12/03/2021
15:38:21

12/03/2021 - 09:56:40 461,00 28.554.242/0001-46 Válido

12/03/2021 - 09:56:59 460,00 09.258.218/0001-15 Cancelado - Falta balanço - Seguindo as regras do edital que diz “9.15.
Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por
não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los
em desacordo com o estabelecido neste Edital.” - 3.5. É de
responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados
cadastrais no PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS e mantê-los
atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo
proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão
logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. -
3.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá
ensejar desclassificação no momento da habilitação 12/03/2021
15:38:21

12/03/2021 - 09:57:19 459,00 28.554.242/0001-46 Válido

12/03/2021 - 09:57:43 458,00 09.258.218/0001-15 Cancelado - Falta balanço - Seguindo as regras do edital que diz “9.15.
Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por
não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los
em desacordo com o estabelecido neste Edital.” - 3.5. É de
responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados
cadastrais no PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS e mantê-los
atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo
proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão
logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. -
3.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá
ensejar desclassificação no momento da habilitação 12/03/2021
15:38:21

12/03/2021 - 09:58:14 457,00 28.554.242/0001-46 Válido

12/03/2021 - 09:58:28 456,00 09.258.218/0001-15 Cancelado - Falta balanço - Seguindo as regras do edital que diz “9.15.
Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por
não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los
em desacordo com o estabelecido neste Edital.” - 3.5. É de
responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados
cadastrais no PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS e mantê-los
atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo
proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão
logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. -
3.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá
ensejar desclassificação no momento da habilitação 12/03/2021
15:38:21

12/03/2021 - 09:58:33 455,00 28.554.242/0001-46 Válido

12/03/2021 - 09:58:43 450,00 09.258.218/0001-15 Cancelado - Falta balanço - Seguindo as regras do edital que diz “9.15.
Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por
não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los
em desacordo com o estabelecido neste Edital.” - 3.5. É de
responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados
cadastrais no PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS e mantê-los
atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo
proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão
logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. -
3.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá
ensejar desclassificação no momento da habilitação 12/03/2021
15:38:21

12/03/2021 - 09:59:07 449,00 28.554.242/0001-46 Válido

12/03/2021 - 09:59:27 448,00 09.258.218/0001-15 Cancelado - Falta balanço - Seguindo as regras do edital que diz “9.15.
Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por
não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los
em desacordo com o estabelecido neste Edital.” - 3.5. É de
responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados
cadastrais no PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS e mantê-los
atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo
proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão
logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. -
3.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá
ensejar desclassificação no momento da habilitação 12/03/2021
15:38:21

12/03/2021 - 10:00:21 447,00 28.554.242/0001-46 Válido
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12/03/2021 - 10:00:43 446,00 09.258.218/0001-15 Cancelado - Falta balanço - Seguindo as regras do edital que diz “9.15.
Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por
não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los
em desacordo com o estabelecido neste Edital.” - 3.5. É de
responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados
cadastrais no PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS e mantê-los
atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo
proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão
logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. -
3.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá
ensejar desclassificação no momento da habilitação 12/03/2021
15:38:21

12/03/2021 - 10:00:52 445,00 28.554.242/0001-46 Válido

12/03/2021 - 10:01:12 444,00 09.258.218/0001-15 Cancelado - Falta balanço - Seguindo as regras do edital que diz “9.15.
Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por
não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los
em desacordo com o estabelecido neste Edital.” - 3.5. É de
responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados
cadastrais no PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS e mantê-los
atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo
proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão
logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. -
3.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá
ensejar desclassificação no momento da habilitação 12/03/2021
15:38:21

12/03/2021 - 10:01:44 443,00 28.554.242/0001-46 Válido

12/03/2021 - 10:02:03 442,00 09.258.218/0001-15 Cancelado - Falta balanço - Seguindo as regras do edital que diz “9.15.
Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por
não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los
em desacordo com o estabelecido neste Edital.” - 3.5. É de
responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados
cadastrais no PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS e mantê-los
atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo
proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão
logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. -
3.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá
ensejar desclassificação no momento da habilitação 12/03/2021
15:38:21

12/03/2021 - 10:02:20 441,00 28.554.242/0001-46 Válido

12/03/2021 - 10:02:38 440,00 09.258.218/0001-15 Cancelado - Falta balanço - Seguindo as regras do edital que diz “9.15.
Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por
não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los
em desacordo com o estabelecido neste Edital.” - 3.5. É de
responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados
cadastrais no PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS e mantê-los
atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo
proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão
logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. -
3.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá
ensejar desclassificação no momento da habilitação 12/03/2021
15:38:21

12/03/2021 - 10:02:57 439,00 28.554.242/0001-46 Válido

12/03/2021 - 10:03:17 438,00 09.258.218/0001-15 Cancelado - Falta balanço - Seguindo as regras do edital que diz “9.15.
Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por
não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los
em desacordo com o estabelecido neste Edital.” - 3.5. É de
responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados
cadastrais no PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS e mantê-los
atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo
proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão
logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. -
3.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá
ensejar desclassificação no momento da habilitação 12/03/2021
15:38:21

12/03/2021 - 10:03:30 437,00 28.554.242/0001-46 Válido

12/03/2021 - 10:03:48 436,00 09.258.218/0001-15 Cancelado - Falta balanço - Seguindo as regras do edital que diz “9.15.
Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por
não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los
em desacordo com o estabelecido neste Edital.” - 3.5. É de
responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados
cadastrais no PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS e mantê-los
atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo
proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão
logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. -
3.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá
ensejar desclassificação no momento da habilitação 12/03/2021
15:38:21

12/03/2021 - 10:04:00 435,00 28.554.242/0001-46 Válido

12/03/2021 - 10:04:40 334,00 09.258.218/0001-15 Cancelado - Falta balanço - Seguindo as regras do edital que diz “9.15.
Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por
não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los
em desacordo com o estabelecido neste Edital.” - 3.5. É de
responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados
cadastrais no PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS e mantê-los
atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo
proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão
logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. -
3.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá
ensejar desclassificação no momento da habilitação 12/03/2021
15:38:21

12/03/2021 - 10:05:29 333,00 28.554.242/0001-46 Válido
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12/03/2021 - 10:06:06 332,00 09.258.218/0001-15 Cancelado - Falta balanço - Seguindo as regras do edital que diz “9.15.
Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por
não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los
em desacordo com o estabelecido neste Edital.” - 3.5. É de
responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados
cadastrais no PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS e mantê-los
atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo
proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão
logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. -
3.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá
ensejar desclassificação no momento da habilitação 12/03/2021
15:38:21

12/03/2021 - 10:06:51 331,00 28.554.242/0001-46 Válido

12/03/2021 - 10:07:13 330,00 09.258.218/0001-15 Cancelado - Falta balanço - Seguindo as regras do edital que diz “9.15.
Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por
não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los
em desacordo com o estabelecido neste Edital.” - 3.5. É de
responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados
cadastrais no PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS e mantê-los
atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo
proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão
logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. -
3.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá
ensejar desclassificação no momento da habilitação 12/03/2021
15:38:21

12/03/2021 - 10:07:37 329,00 28.554.242/0001-46 Válido

12/03/2021 - 10:08:01 328,00 09.258.218/0001-15 Cancelado - Falta balanço - Seguindo as regras do edital que diz “9.15.
Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por
não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los
em desacordo com o estabelecido neste Edital.” - 3.5. É de
responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados
cadastrais no PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS e mantê-los
atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo
proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão
logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. -
3.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá
ensejar desclassificação no momento da habilitação 12/03/2021
15:38:21

12/03/2021 - 10:08:19 327,00 28.554.242/0001-46 Válido

12/03/2021 - 10:08:35 326,00 09.258.218/0001-15 Cancelado - Falta balanço - Seguindo as regras do edital que diz “9.15.
Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por
não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los
em desacordo com o estabelecido neste Edital.” - 3.5. É de
responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados
cadastrais no PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS e mantê-los
atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo
proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão
logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. -
3.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá
ensejar desclassificação no momento da habilitação 12/03/2021
15:38:21

12/03/2021 - 10:08:47 325,00 28.554.242/0001-46 Válido

12/03/2021 - 10:10:09 324,00 09.258.218/0001-15 Cancelado - Falta balanço - Seguindo as regras do edital que diz “9.15.
Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por
não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los
em desacordo com o estabelecido neste Edital.” - 3.5. É de
responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados
cadastrais no PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS e mantê-los
atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo
proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão
logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. -
3.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá
ensejar desclassificação no momento da habilitação 12/03/2021
15:38:21

12/03/2021 - 10:10:26 323,00 28.554.242/0001-46 Válido

12/03/2021 - 10:11:34 322,00 09.258.218/0001-15 Cancelado - Falta balanço - Seguindo as regras do edital que diz “9.15.
Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por
não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los
em desacordo com o estabelecido neste Edital.” - 3.5. É de
responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados
cadastrais no PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS e mantê-los
atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo
proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão
logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. -
3.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá
ensejar desclassificação no momento da habilitação 12/03/2021
15:38:21

12/03/2021 - 10:12:03 321,00 28.554.242/0001-46 Válido

12/03/2021 - 10:12:54 320,00 09.258.218/0001-15 Cancelado - Falta balanço - Seguindo as regras do edital que diz “9.15.
Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por
não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los
em desacordo com o estabelecido neste Edital.” - 3.5. É de
responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados
cadastrais no PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS e mantê-los
atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo
proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão
logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. -
3.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá
ensejar desclassificação no momento da habilitação 12/03/2021
15:38:21

12/03/2021 - 10:13:21 319,00 28.554.242/0001-46 Válido
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12/03/2021 - 10:13:46 318,00 09.258.218/0001-15 Cancelado - Falta balanço - Seguindo as regras do edital que diz “9.15.
Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por
não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los
em desacordo com o estabelecido neste Edital.” - 3.5. É de
responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados
cadastrais no PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS e mantê-los
atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo
proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão
logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. -
3.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá
ensejar desclassificação no momento da habilitação 12/03/2021
15:38:21

12/03/2021 - 10:13:58 317,00 28.554.242/0001-46 Válido

12/03/2021 - 10:14:35 316,00 09.258.218/0001-15 Cancelado - Falta balanço - Seguindo as regras do edital que diz “9.15.
Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por
não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los
em desacordo com o estabelecido neste Edital.” - 3.5. É de
responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados
cadastrais no PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS e mantê-los
atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo
proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão
logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. -
3.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá
ensejar desclassificação no momento da habilitação 12/03/2021
15:38:21

12/03/2021 - 10:15:08 315,00 28.554.242/0001-46 Válido

12/03/2021 - 10:15:35 314,00 09.258.218/0001-15 Cancelado - Falta balanço - Seguindo as regras do edital que diz “9.15.
Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por
não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los
em desacordo com o estabelecido neste Edital.” - 3.5. É de
responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados
cadastrais no PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS e mantê-los
atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo
proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão
logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. -
3.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá
ensejar desclassificação no momento da habilitação 12/03/2021
15:38:21

12/03/2021 - 10:15:46 313,00 28.554.242/0001-46 Válido

12/03/2021 - 10:16:00 310,00 09.258.218/0001-15 Cancelado - Falta balanço - Seguindo as regras do edital que diz “9.15.
Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por
não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los
em desacordo com o estabelecido neste Edital.” - 3.5. É de
responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados
cadastrais no PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS e mantê-los
atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo
proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão
logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. -
3.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá
ensejar desclassificação no momento da habilitação 12/03/2021
15:38:21

12/03/2021 - 10:17:09 309,00 28.554.242/0001-46 Válido

12/03/2021 - 10:17:58 308,00 09.258.218/0001-15 Cancelado - Falta balanço - Seguindo as regras do edital que diz “9.15.
Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por
não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los
em desacordo com o estabelecido neste Edital.” - 3.5. É de
responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados
cadastrais no PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS e mantê-los
atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo
proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão
logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. -
3.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá
ensejar desclassificação no momento da habilitação 12/03/2021
15:38:21

12/03/2021 - 10:18:55 307,00 28.554.242/0001-46 Válido

12/03/2021 - 10:19:31 300,00 09.258.218/0001-15 Cancelado - Falta balanço - Seguindo as regras do edital que diz “9.15.
Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por
não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los
em desacordo com o estabelecido neste Edital.” - 3.5. É de
responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados
cadastrais no PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS e mantê-los
atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo
proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão
logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. -
3.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá
ensejar desclassificação no momento da habilitação 12/03/2021
15:38:21

12/03/2021 - 10:19:50 299,00 28.554.242/0001-46 Válido

12/03/2021 - 10:20:18 298,00 09.258.218/0001-15 Cancelado - Falta balanço - Seguindo as regras do edital que diz “9.15.
Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por
não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los
em desacordo com o estabelecido neste Edital.” - 3.5. É de
responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados
cadastrais no PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS e mantê-los
atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo
proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão
logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. -
3.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá
ensejar desclassificação no momento da habilitação 12/03/2021
15:38:21

12/03/2021 - 10:20:38 297,00 28.554.242/0001-46 Válido
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12/03/2021 - 10:21:18 296,00 09.258.218/0001-15 Cancelado - Falta balanço - Seguindo as regras do edital que diz “9.15.
Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por
não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los
em desacordo com o estabelecido neste Edital.” - 3.5. É de
responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados
cadastrais no PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS e mantê-los
atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo
proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão
logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. -
3.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá
ensejar desclassificação no momento da habilitação 12/03/2021
15:38:21

12/03/2021 - 10:21:30 295,00 28.554.242/0001-46 Válido

12/03/2021 - 10:21:43 294,00 09.258.218/0001-15 Cancelado - Falta balanço - Seguindo as regras do edital que diz “9.15.
Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por
não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los
em desacordo com o estabelecido neste Edital.” - 3.5. É de
responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados
cadastrais no PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS e mantê-los
atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo
proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão
logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. -
3.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá
ensejar desclassificação no momento da habilitação 12/03/2021
15:38:21

12/03/2021 - 10:21:57 293,00 28.554.242/0001-46 Válido

12/03/2021 - 10:22:24 292,00 09.258.218/0001-15 Cancelado - Falta balanço - Seguindo as regras do edital que diz “9.15.
Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por
não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los
em desacordo com o estabelecido neste Edital.” - 3.5. É de
responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados
cadastrais no PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS e mantê-los
atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo
proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão
logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. -
3.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá
ensejar desclassificação no momento da habilitação 12/03/2021
15:38:21

12/03/2021 - 10:22:46 291,00 28.554.242/0001-46 Válido

12/03/2021 - 10:23:36 290,00 09.258.218/0001-15 Cancelado - Falta balanço - Seguindo as regras do edital que diz “9.15.
Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por
não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los
em desacordo com o estabelecido neste Edital.” - 3.5. É de
responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados
cadastrais no PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS e mantê-los
atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo
proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão
logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. -
3.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá
ensejar desclassificação no momento da habilitação 12/03/2021
15:38:21

12/03/2021 - 10:24:05 289,00 28.554.242/0001-46 Válido

12/03/2021 - 10:24:48 288,00 09.258.218/0001-15 Cancelado - Falta balanço - Seguindo as regras do edital que diz “9.15.
Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por
não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los
em desacordo com o estabelecido neste Edital.” - 3.5. É de
responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados
cadastrais no PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS e mantê-los
atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo
proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão
logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. -
3.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá
ensejar desclassificação no momento da habilitação 12/03/2021
15:38:21

12/03/2021 - 10:25:00 287,00 28.554.242/0001-46 Válido

12/03/2021 - 10:25:19 280,00 09.258.218/0001-15 Cancelado - Falta balanço - Seguindo as regras do edital que diz “9.15.
Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por
não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los
em desacordo com o estabelecido neste Edital.” - 3.5. É de
responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados
cadastrais no PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS e mantê-los
atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo
proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão
logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. -
3.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá
ensejar desclassificação no momento da habilitação 12/03/2021
15:38:21

12/03/2021 - 10:25:35 279,00 28.554.242/0001-46 Válido

12/03/2021 - 10:26:16 275,00 09.258.218/0001-15 Cancelado - Falta balanço - Seguindo as regras do edital que diz “9.15.
Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por
não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los
em desacordo com o estabelecido neste Edital.” - 3.5. É de
responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados
cadastrais no PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS e mantê-los
atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo
proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão
logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. -
3.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá
ensejar desclassificação no momento da habilitação 12/03/2021
15:38:21

12/03/2021 - 10:27:01 274,00 28.554.242/0001-46 Válido
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12/03/2021 - 10:27:21 273,00 09.258.218/0001-15 Cancelado - Falta balanço - Seguindo as regras do edital que diz “9.15.
Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por
não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los
em desacordo com o estabelecido neste Edital.” - 3.5. É de
responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados
cadastrais no PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS e mantê-los
atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo
proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão
logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. -
3.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá
ensejar desclassificação no momento da habilitação 12/03/2021
15:38:21

12/03/2021 - 10:27:54 272,00 28.554.242/0001-46 Válido

12/03/2021 - 10:28:26 270,00 09.258.218/0001-15 Cancelado - Falta balanço - Seguindo as regras do edital que diz “9.15.
Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por
não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los
em desacordo com o estabelecido neste Edital.” - 3.5. É de
responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados
cadastrais no PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS e mantê-los
atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo
proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão
logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. -
3.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá
ensejar desclassificação no momento da habilitação 12/03/2021
15:38:21

12/03/2021 - 10:28:56 269,00 28.554.242/0001-46 Válido

12/03/2021 - 10:29:59 268,00 09.258.218/0001-15 Cancelado - Falta balanço - Seguindo as regras do edital que diz “9.15.
Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por
não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los
em desacordo com o estabelecido neste Edital.” - 3.5. É de
responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados
cadastrais no PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS e mantê-los
atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo
proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão
logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. -
3.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá
ensejar desclassificação no momento da habilitação 12/03/2021
15:38:21

12/03/2021 - 10:30:12 267,00 28.554.242/0001-46 Válido

12/03/2021 - 10:30:45 266,00 09.258.218/0001-15 Cancelado - Falta balanço - Seguindo as regras do edital que diz “9.15.
Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por
não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los
em desacordo com o estabelecido neste Edital.” - 3.5. É de
responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados
cadastrais no PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS e mantê-los
atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo
proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão
logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. -
3.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá
ensejar desclassificação no momento da habilitação 12/03/2021
15:38:21

12/03/2021 - 10:30:52 265,00 28.554.242/0001-46 Válido

12/03/2021 - 10:31:25 264,00 09.258.218/0001-15 Cancelado - Falta balanço - Seguindo as regras do edital que diz “9.15.
Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por
não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los
em desacordo com o estabelecido neste Edital.” - 3.5. É de
responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados
cadastrais no PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS e mantê-los
atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo
proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão
logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. -
3.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá
ensejar desclassificação no momento da habilitação 12/03/2021
15:38:21

12/03/2021 - 10:31:38 263,00 28.554.242/0001-46 Válido

12/03/2021 - 10:32:27 262,00 09.258.218/0001-15 Cancelado - Falta balanço - Seguindo as regras do edital que diz “9.15.
Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por
não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los
em desacordo com o estabelecido neste Edital.” - 3.5. É de
responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados
cadastrais no PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS e mantê-los
atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo
proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão
logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. -
3.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá
ensejar desclassificação no momento da habilitação 12/03/2021
15:38:21

12/03/2021 - 10:33:30 261,00 28.554.242/0001-46 Válido

12/03/2021 - 10:33:47 260,00 09.258.218/0001-15 Cancelado - Falta balanço - Seguindo as regras do edital que diz “9.15.
Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por
não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los
em desacordo com o estabelecido neste Edital.” - 3.5. É de
responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados
cadastrais no PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS e mantê-los
atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo
proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão
logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. -
3.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá
ensejar desclassificação no momento da habilitação 12/03/2021
15:38:21

12/03/2021 - 10:33:54 259,00 28.554.242/0001-46 Válido
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12/03/2021 - 10:34:37 258,00 09.258.218/0001-15 Cancelado - Falta balanço - Seguindo as regras do edital que diz “9.15.
Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por
não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los
em desacordo com o estabelecido neste Edital.” - 3.5. É de
responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados
cadastrais no PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS e mantê-los
atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo
proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão
logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. -
3.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá
ensejar desclassificação no momento da habilitação 12/03/2021
15:38:21

12/03/2021 - 10:34:46 257,00 28.554.242/0001-46 Válido

12/03/2021 - 10:35:22 256,00 09.258.218/0001-15 Cancelado - Falta balanço - Seguindo as regras do edital que diz “9.15.
Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por
não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los
em desacordo com o estabelecido neste Edital.” - 3.5. É de
responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados
cadastrais no PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS e mantê-los
atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo
proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão
logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. -
3.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá
ensejar desclassificação no momento da habilitação 12/03/2021
15:38:21

12/03/2021 - 10:35:37 255,00 28.554.242/0001-46 Válido

12/03/2021 - 10:36:13 254,00 09.258.218/0001-15 Cancelado - Falta balanço - Seguindo as regras do edital que diz “9.15.
Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por
não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los
em desacordo com o estabelecido neste Edital.” - 3.5. É de
responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados
cadastrais no PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS e mantê-los
atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo
proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão
logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. -
3.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá
ensejar desclassificação no momento da habilitação 12/03/2021
15:38:21

12/03/2021 - 10:36:52 253,00 28.554.242/0001-46 Válido

12/03/2021 - 10:37:32 252,00 09.258.218/0001-15 Cancelado - Falta balanço - Seguindo as regras do edital que diz “9.15.
Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por
não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los
em desacordo com o estabelecido neste Edital.” - 3.5. É de
responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados
cadastrais no PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS e mantê-los
atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo
proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão
logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. -
3.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá
ensejar desclassificação no momento da habilitação 12/03/2021
15:38:21

12/03/2021 - 10:37:42 251,00 28.554.242/0001-46 Válido

12/03/2021 - 10:38:01 250,00 09.258.218/0001-15 Cancelado - Falta balanço - Seguindo as regras do edital que diz “9.15.
Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por
não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los
em desacordo com o estabelecido neste Edital.” - 3.5. É de
responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados
cadastrais no PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS e mantê-los
atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo
proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão
logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. -
3.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá
ensejar desclassificação no momento da habilitação 12/03/2021
15:38:21

12/03/2021 - 10:38:17 249,00 28.554.242/0001-46 Válido

12/03/2021 - 10:38:50 248,00 09.258.218/0001-15 Cancelado - Falta balanço - Seguindo as regras do edital que diz “9.15.
Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por
não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los
em desacordo com o estabelecido neste Edital.” - 3.5. É de
responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados
cadastrais no PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS e mantê-los
atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo
proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão
logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. -
3.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá
ensejar desclassificação no momento da habilitação 12/03/2021
15:38:21

12/03/2021 - 10:39:11 247,00 28.554.242/0001-46 Válido

12/03/2021 - 10:39:42 246,00 09.258.218/0001-15 Cancelado - Falta balanço - Seguindo as regras do edital que diz “9.15.
Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por
não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los
em desacordo com o estabelecido neste Edital.” - 3.5. É de
responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados
cadastrais no PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS e mantê-los
atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo
proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão
logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. -
3.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá
ensejar desclassificação no momento da habilitação 12/03/2021
15:38:21

12/03/2021 - 10:40:02 245,00 28.554.242/0001-46 Válido
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12/03/2021 - 10:40:53 240,00 09.258.218/0001-15 Cancelado - Falta balanço - Seguindo as regras do edital que diz “9.15.
Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por
não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los
em desacordo com o estabelecido neste Edital.” - 3.5. É de
responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados
cadastrais no PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS e mantê-los
atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo
proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão
logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. -
3.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá
ensejar desclassificação no momento da habilitação 12/03/2021
15:38:21

12/03/2021 - 10:41:26 239,00 28.554.242/0001-46 Válido

12/03/2021 - 10:41:42 200,00 09.258.218/0001-15 Cancelado - Falta balanço - Seguindo as regras do edital que diz “9.15.
Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por
não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los
em desacordo com o estabelecido neste Edital.” - 3.5. É de
responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados
cadastrais no PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS e mantê-los
atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo
proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão
logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. -
3.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá
ensejar desclassificação no momento da habilitação 12/03/2021
15:38:21

12/03/2021 - 10:41:58 199,00 28.554.242/0001-46 Válido

12/03/2021 - 10:42:25 198,00 09.258.218/0001-15 Cancelado - Falta balanço - Seguindo as regras do edital que diz “9.15.
Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por
não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los
em desacordo com o estabelecido neste Edital.” - 3.5. É de
responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados
cadastrais no PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS e mantê-los
atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo
proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão
logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. -
3.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá
ensejar desclassificação no momento da habilitação 12/03/2021
15:38:21

12/03/2021 - 10:42:55 197,00 28.554.242/0001-46 Válido

12/03/2021 - 10:43:27 196,00 09.258.218/0001-15 Cancelado - Falta balanço - Seguindo as regras do edital que diz “9.15.
Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por
não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los
em desacordo com o estabelecido neste Edital.” - 3.5. É de
responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados
cadastrais no PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS e mantê-los
atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo
proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão
logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. -
3.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá
ensejar desclassificação no momento da habilitação 12/03/2021
15:38:21

12/03/2021 - 10:43:38 195,00 28.554.242/0001-46 Válido

12/03/2021 - 10:44:01 194,00 09.258.218/0001-15 Cancelado - Falta balanço - Seguindo as regras do edital que diz “9.15.
Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por
não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los
em desacordo com o estabelecido neste Edital.” - 3.5. É de
responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados
cadastrais no PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS e mantê-los
atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo
proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão
logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. -
3.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá
ensejar desclassificação no momento da habilitação 12/03/2021
15:38:21

12/03/2021 - 10:44:23 193,00 28.554.242/0001-46 Válido

12/03/2021 - 10:46:13 190,00 09.258.218/0001-15 Cancelado - Falta balanço - Seguindo as regras do edital que diz “9.15.
Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por
não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los
em desacordo com o estabelecido neste Edital.” - 3.5. É de
responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados
cadastrais no PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS e mantê-los
atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo
proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão
logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. -
3.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá
ensejar desclassificação no momento da habilitação 12/03/2021
15:38:21

12/03/2021 - 10:47:08 189,00 28.554.242/0001-46 Válido

12/03/2021 - 10:47:37 185,00 09.258.218/0001-15 Cancelado - Falta balanço - Seguindo as regras do edital que diz “9.15.
Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por
não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los
em desacordo com o estabelecido neste Edital.” - 3.5. É de
responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados
cadastrais no PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS e mantê-los
atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo
proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão
logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. -
3.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá
ensejar desclassificação no momento da habilitação 12/03/2021
15:38:21

12/03/2021 - 10:49:33 184,00 28.554.242/0001-46 Válido
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12/03/2021 - 10:49:53 180,00 09.258.218/0001-15 Cancelado - Falta balanço - Seguindo as regras do edital que diz “9.15.
Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por
não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los
em desacordo com o estabelecido neste Edital.” - 3.5. É de
responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados
cadastrais no PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS e mantê-los
atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo
proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão
logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. -
3.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá
ensejar desclassificação no momento da habilitação 12/03/2021
15:38:21

12/03/2021 - 10:51:22 179,00 28.554.242/0001-46 Válido

12/03/2021 - 10:51:52 175,00 09.258.218/0001-15 Cancelado - Falta balanço - Seguindo as regras do edital que diz “9.15.
Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por
não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los
em desacordo com o estabelecido neste Edital.” - 3.5. É de
responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados
cadastrais no PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS e mantê-los
atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo
proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão
logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. -
3.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá
ensejar desclassificação no momento da habilitação 12/03/2021
15:38:21

12/03/2021 - 10:52:28 174,00 28.554.242/0001-46 Válido

12/03/2021 - 10:52:57 172,00 09.258.218/0001-15 Cancelado - Falta balanço - Seguindo as regras do edital que diz “9.15.
Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por
não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los
em desacordo com o estabelecido neste Edital.” - 3.5. É de
responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados
cadastrais no PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS e mantê-los
atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo
proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão
logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. -
3.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá
ensejar desclassificação no momento da habilitação 12/03/2021
15:38:21

12/03/2021 - 10:53:54 171,00 28.554.242/0001-46 Válido

12/03/2021 - 10:54:26 170,00 09.258.218/0001-15 Cancelado - Falta balanço - Seguindo as regras do edital que diz “9.15.
Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por
não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los
em desacordo com o estabelecido neste Edital.” - 3.5. É de
responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados
cadastrais no PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS e mantê-los
atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo
proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão
logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. -
3.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá
ensejar desclassificação no momento da habilitação 12/03/2021
15:38:21

12/03/2021 - 10:56:09 169,00 28.554.242/0001-46 Válido

12/03/2021 - 10:56:24 168,00 09.258.218/0001-15 Cancelado - Falta balanço - Seguindo as regras do edital que diz “9.15.
Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por
não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los
em desacordo com o estabelecido neste Edital.” - 3.5. É de
responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados
cadastrais no PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS e mantê-los
atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo
proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão
logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. -
3.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá
ensejar desclassificação no momento da habilitação 12/03/2021
15:38:21

12/03/2021 - 10:56:59 167,00 28.554.242/0001-46 Válido

12/03/2021 - 10:57:22 166,00 09.258.218/0001-15 Cancelado - Falta balanço - Seguindo as regras do edital que diz “9.15.
Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por
não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los
em desacordo com o estabelecido neste Edital.” - 3.5. É de
responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados
cadastrais no PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS e mantê-los
atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo
proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão
logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. -
3.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá
ensejar desclassificação no momento da habilitação 12/03/2021
15:38:21

12/03/2021 - 10:58:32 165,00 28.554.242/0001-46 Válido

12/03/2021 - 10:59:12 164,00 09.258.218/0001-15 Cancelado - Falta balanço - Seguindo as regras do edital que diz “9.15.
Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por
não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los
em desacordo com o estabelecido neste Edital.” - 3.5. É de
responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados
cadastrais no PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS e mantê-los
atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo
proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão
logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. -
3.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá
ensejar desclassificação no momento da habilitação 12/03/2021
15:38:21

12/03/2021 - 10:59:23 163,00 28.554.242/0001-46 Válido
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12/03/2021 - 11:00:09 162,00 09.258.218/0001-15 Cancelado - Falta balanço - Seguindo as regras do edital que diz “9.15.
Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por
não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los
em desacordo com o estabelecido neste Edital.” - 3.5. É de
responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados
cadastrais no PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS e mantê-los
atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo
proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão
logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. -
3.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá
ensejar desclassificação no momento da habilitação 12/03/2021
15:38:21

12/03/2021 - 11:00:45 161,00 28.554.242/0001-46 Válido

12/03/2021 - 11:01:10 160,00 09.258.218/0001-15 Cancelado - Falta balanço - Seguindo as regras do edital que diz “9.15.
Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por
não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los
em desacordo com o estabelecido neste Edital.” - 3.5. É de
responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados
cadastrais no PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS e mantê-los
atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo
proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão
logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. -
3.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá
ensejar desclassificação no momento da habilitação 12/03/2021
15:38:21

12/03/2021 - 11:01:30 159,00 28.554.242/0001-46 Válido

12/03/2021 - 11:01:52 158,00 09.258.218/0001-15 Cancelado - Falta balanço - Seguindo as regras do edital que diz “9.15.
Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por
não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los
em desacordo com o estabelecido neste Edital.” - 3.5. É de
responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados
cadastrais no PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS e mantê-los
atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo
proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão
logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. -
3.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá
ensejar desclassificação no momento da habilitação 12/03/2021
15:38:21

12/03/2021 - 11:02:29 157,00 28.554.242/0001-46 Válido

12/03/2021 - 11:03:22 156,00 09.258.218/0001-15 Cancelado - Falta balanço - Seguindo as regras do edital que diz “9.15.
Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por
não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los
em desacordo com o estabelecido neste Edital.” - 3.5. É de
responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados
cadastrais no PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS e mantê-los
atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo
proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão
logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. -
3.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá
ensejar desclassificação no momento da habilitação 12/03/2021
15:38:21

12/03/2021 - 11:03:49 155,00 28.554.242/0001-46 Válido

12/03/2021 - 11:03:58 154,00 09.258.218/0001-15 Cancelado - Falta balanço - Seguindo as regras do edital que diz “9.15.
Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por
não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los
em desacordo com o estabelecido neste Edital.” - 3.5. É de
responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados
cadastrais no PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS e mantê-los
atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo
proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão
logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. -
3.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá
ensejar desclassificação no momento da habilitação 12/03/2021
15:38:21

12/03/2021 - 11:04:32 153,00 28.554.242/0001-46 Válido

12/03/2021 - 11:05:01 152,00 09.258.218/0001-15 Cancelado - Falta balanço - Seguindo as regras do edital que diz “9.15.
Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por
não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los
em desacordo com o estabelecido neste Edital.” - 3.5. É de
responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados
cadastrais no PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS e mantê-los
atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo
proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão
logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. -
3.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá
ensejar desclassificação no momento da habilitação 12/03/2021
15:38:21

12/03/2021 - 11:05:23 151,00 28.554.242/0001-46 Válido

12/03/2021 - 11:06:02 150,00 09.258.218/0001-15 Cancelado - Falta balanço - Seguindo as regras do edital que diz “9.15.
Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por
não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los
em desacordo com o estabelecido neste Edital.” - 3.5. É de
responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados
cadastrais no PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS e mantê-los
atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo
proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão
logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. -
3.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá
ensejar desclassificação no momento da habilitação 12/03/2021
15:38:21

12/03/2021 - 11:06:54 149,00 28.554.242/0001-46 Válido
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12/03/2021 - 11:07:19 148,00 09.258.218/0001-15 Cancelado - Falta balanço - Seguindo as regras do edital que diz “9.15.
Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por
não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los
em desacordo com o estabelecido neste Edital.” - 3.5. É de
responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados
cadastrais no PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS e mantê-los
atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo
proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão
logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. -
3.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá
ensejar desclassificação no momento da habilitação 12/03/2021
15:38:21

12/03/2021 - 11:07:48 147,00 28.554.242/0001-46 Válido

12/03/2021 - 11:08:50 146,00 09.258.218/0001-15 Cancelado - Falta balanço - Seguindo as regras do edital que diz “9.15.
Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por
não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los
em desacordo com o estabelecido neste Edital.” - 3.5. É de
responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados
cadastrais no PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS e mantê-los
atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo
proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão
logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. -
3.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá
ensejar desclassificação no momento da habilitação 12/03/2021
15:38:21

12/03/2021 - 11:09:20 145,00 28.554.242/0001-46 Válido

12/03/2021 - 11:09:40 144,00 09.258.218/0001-15 Cancelado - Falta balanço - Seguindo as regras do edital que diz “9.15.
Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por
não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los
em desacordo com o estabelecido neste Edital.” - 3.5. É de
responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados
cadastrais no PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS e mantê-los
atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo
proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão
logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. -
3.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá
ensejar desclassificação no momento da habilitação 12/03/2021
15:38:21

12/03/2021 - 11:10:57 143,00 28.554.242/0001-46 Válido

12/03/2021 - 11:11:44 142,00 09.258.218/0001-15 Cancelado - Falta balanço - Seguindo as regras do edital que diz “9.15.
Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por
não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los
em desacordo com o estabelecido neste Edital.” - 3.5. É de
responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados
cadastrais no PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS e mantê-los
atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo
proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão
logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. -
3.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá
ensejar desclassificação no momento da habilitação 12/03/2021
15:38:21

12/03/2021 - 11:12:14 141,00 28.554.242/0001-46 Válido

12/03/2021 - 11:12:39 140,00 09.258.218/0001-15 Cancelado - Falta balanço - Seguindo as regras do edital que diz “9.15.
Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por
não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los
em desacordo com o estabelecido neste Edital.” - 3.5. É de
responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados
cadastrais no PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS e mantê-los
atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo
proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão
logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. -
3.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá
ensejar desclassificação no momento da habilitação 12/03/2021
15:38:21

12/03/2021 - 11:12:57 139,00 28.554.242/0001-46 Válido

12/03/2021 - 11:13:28 138,00 09.258.218/0001-15 Cancelado - Falta balanço - Seguindo as regras do edital que diz “9.15.
Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por
não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los
em desacordo com o estabelecido neste Edital.” - 3.5. É de
responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados
cadastrais no PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS e mantê-los
atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo
proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão
logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. -
3.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá
ensejar desclassificação no momento da habilitação 12/03/2021
15:38:21

12/03/2021 - 11:13:48 137,00 28.554.242/0001-46 Válido

12/03/2021 - 11:14:09 136,00 09.258.218/0001-15 Cancelado - Falta balanço - Seguindo as regras do edital que diz “9.15.
Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por
não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los
em desacordo com o estabelecido neste Edital.” - 3.5. É de
responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados
cadastrais no PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS e mantê-los
atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo
proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão
logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. -
3.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá
ensejar desclassificação no momento da habilitação 12/03/2021
15:38:21

12/03/2021 - 11:15:34 135,00 28.554.242/0001-46 Válido
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12/03/2021 - 11:15:57 134,00 09.258.218/0001-15 Cancelado - Falta balanço - Seguindo as regras do edital que diz “9.15.
Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por
não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los
em desacordo com o estabelecido neste Edital.” - 3.5. É de
responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados
cadastrais no PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS e mantê-los
atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo
proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão
logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. -
3.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá
ensejar desclassificação no momento da habilitação 12/03/2021
15:38:21

12/03/2021 - 11:16:21 133,00 28.554.242/0001-46 Válido

12/03/2021 - 11:17:11 132,00 09.258.218/0001-15 Cancelado - Falta balanço - Seguindo as regras do edital que diz “9.15.
Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por
não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los
em desacordo com o estabelecido neste Edital.” - 3.5. É de
responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados
cadastrais no PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS e mantê-los
atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo
proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão
logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. -
3.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá
ensejar desclassificação no momento da habilitação 12/03/2021
15:38:21

12/03/2021 - 11:18:22 131,00 28.554.242/0001-46 Válido

12/03/2021 - 11:18:44 130,00 09.258.218/0001-15 Cancelado - Falta balanço - Seguindo as regras do edital que diz “9.15.
Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por
não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los
em desacordo com o estabelecido neste Edital.” - 3.5. É de
responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados
cadastrais no PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS e mantê-los
atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo
proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão
logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. -
3.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá
ensejar desclassificação no momento da habilitação 12/03/2021
15:38:21

12/03/2021 - 11:20:38 129,00 28.554.242/0001-46 Válido

12/03/2021 - 11:20:51 128,00 09.258.218/0001-15 Cancelado - Falta balanço - Seguindo as regras do edital que diz “9.15.
Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por
não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los
em desacordo com o estabelecido neste Edital.” - 3.5. É de
responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados
cadastrais no PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS e mantê-los
atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo
proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão
logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. -
3.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá
ensejar desclassificação no momento da habilitação 12/03/2021
15:38:21

12/03/2021 - 11:21:21 127,00 28.554.242/0001-46 Válido

12/03/2021 - 11:21:54 126,00 09.258.218/0001-15 Cancelado - Falta balanço - Seguindo as regras do edital que diz “9.15.
Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por
não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los
em desacordo com o estabelecido neste Edital.” - 3.5. É de
responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados
cadastrais no PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS e mantê-los
atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo
proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão
logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. -
3.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá
ensejar desclassificação no momento da habilitação 12/03/2021
15:38:21

12/03/2021 - 11:22:32 125,00 28.554.242/0001-46 Válido

12/03/2021 - 11:22:51 124,00 09.258.218/0001-15 Cancelado - Falta balanço - Seguindo as regras do edital que diz “9.15.
Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por
não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los
em desacordo com o estabelecido neste Edital.” - 3.5. É de
responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados
cadastrais no PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS e mantê-los
atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo
proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão
logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. -
3.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá
ensejar desclassificação no momento da habilitação 12/03/2021
15:38:21

12/03/2021 - 11:23:08 123,00 28.554.242/0001-46 Válido

12/03/2021 - 11:23:35 122,00 09.258.218/0001-15 Cancelado - Falta balanço - Seguindo as regras do edital que diz “9.15.
Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por
não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los
em desacordo com o estabelecido neste Edital.” - 3.5. É de
responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados
cadastrais no PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS e mantê-los
atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo
proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão
logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. -
3.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá
ensejar desclassificação no momento da habilitação 12/03/2021
15:38:21

12/03/2021 - 11:23:47 121,00 28.554.242/0001-46 Válido
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12/03/2021 - 11:24:07 120,00 09.258.218/0001-15 Cancelado - Falta balanço - Seguindo as regras do edital que diz “9.15.
Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por
não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los
em desacordo com o estabelecido neste Edital.” - 3.5. É de
responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados
cadastrais no PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS e mantê-los
atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo
proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão
logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. -
3.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá
ensejar desclassificação no momento da habilitação 12/03/2021
15:38:21

12/03/2021 - 11:24:15 119,00 28.554.242/0001-46 Válido

12/03/2021 - 11:24:40 118,00 09.258.218/0001-15 Cancelado - Falta balanço - Seguindo as regras do edital que diz “9.15.
Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por
não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los
em desacordo com o estabelecido neste Edital.” - 3.5. É de
responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados
cadastrais no PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS e mantê-los
atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo
proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão
logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. -
3.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá
ensejar desclassificação no momento da habilitação 12/03/2021
15:38:21

12/03/2021 - 11:24:59 117,00 28.554.242/0001-46 Válido

12/03/2021 - 11:26:14 116,00 09.258.218/0001-15 Cancelado - Falta balanço - Seguindo as regras do edital que diz “9.15.
Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por
não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los
em desacordo com o estabelecido neste Edital.” - 3.5. É de
responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados
cadastrais no PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS e mantê-los
atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo
proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão
logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. -
3.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá
ensejar desclassificação no momento da habilitação 12/03/2021
15:38:21

12/03/2021 - 11:26:34 115,00 28.554.242/0001-46 Válido

12/03/2021 - 11:27:02 114,00 09.258.218/0001-15 Cancelado - Falta balanço - Seguindo as regras do edital que diz “9.15.
Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por
não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los
em desacordo com o estabelecido neste Edital.” - 3.5. É de
responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados
cadastrais no PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS e mantê-los
atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo
proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão
logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. -
3.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá
ensejar desclassificação no momento da habilitação 12/03/2021
15:38:21

12/03/2021 - 11:27:17 113,00 28.554.242/0001-46 Válido

12/03/2021 - 11:28:01 112,00 09.258.218/0001-15 Cancelado - Falta balanço - Seguindo as regras do edital que diz “9.15.
Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por
não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los
em desacordo com o estabelecido neste Edital.” - 3.5. É de
responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados
cadastrais no PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS e mantê-los
atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo
proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão
logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. -
3.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá
ensejar desclassificação no momento da habilitação 12/03/2021
15:38:21

12/03/2021 - 11:28:15 111,00 28.554.242/0001-46 Válido

12/03/2021 - 11:28:39 110,00 09.258.218/0001-15 Cancelado - Falta balanço - Seguindo as regras do edital que diz “9.15.
Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por
não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los
em desacordo com o estabelecido neste Edital.” - 3.5. É de
responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados
cadastrais no PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS e mantê-los
atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo
proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão
logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. -
3.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá
ensejar desclassificação no momento da habilitação 12/03/2021
15:38:21

12/03/2021 - 11:29:10 109,00 28.554.242/0001-46 Válido

12/03/2021 - 11:29:32 100,00 09.258.218/0001-15 Cancelado - Falta balanço - Seguindo as regras do edital que diz “9.15.
Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por
não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los
em desacordo com o estabelecido neste Edital.” - 3.5. É de
responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados
cadastrais no PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS e mantê-los
atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo
proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão
logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. -
3.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá
ensejar desclassificação no momento da habilitação 12/03/2021
15:38:21

12/03/2021 - 11:29:57 99,00 28.554.242/0001-46 Válido
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12/03/2021 - 11:30:20 98,00 09.258.218/0001-15 Cancelado - Falta balanço - Seguindo as regras do edital que diz “9.15.
Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por
não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los
em desacordo com o estabelecido neste Edital.” - 3.5. É de
responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados
cadastrais no PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS e mantê-los
atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo
proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão
logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. -
3.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá
ensejar desclassificação no momento da habilitação 12/03/2021
15:38:21

12/03/2021 - 11:30:36 97,00 28.554.242/0001-46 Válido

12/03/2021 - 11:32:21 96,00 09.258.218/0001-15 Cancelado - Falta balanço - Seguindo as regras do edital que diz “9.15.
Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por
não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los
em desacordo com o estabelecido neste Edital.” - 3.5. É de
responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados
cadastrais no PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS e mantê-los
atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo
proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão
logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. -
3.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá
ensejar desclassificação no momento da habilitação 12/03/2021
15:38:21

12/03/2021 - 11:33:06 95,00 28.554.242/0001-46 Válido

12/03/2021 - 11:34:06 94,00 09.258.218/0001-15 Cancelado - Falta balanço - Seguindo as regras do edital que diz “9.15.
Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por
não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los
em desacordo com o estabelecido neste Edital.” - 3.5. É de
responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados
cadastrais no PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS e mantê-los
atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo
proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão
logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. -
3.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá
ensejar desclassificação no momento da habilitação 12/03/2021
15:38:21

12/03/2021 - 11:34:39 93,00 28.554.242/0001-46 Válido

12/03/2021 - 11:36:08 92,00 09.258.218/0001-15 Cancelado - Falta balanço - Seguindo as regras do edital que diz “9.15.
Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por
não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los
em desacordo com o estabelecido neste Edital.” - 3.5. É de
responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados
cadastrais no PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS e mantê-los
atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo
proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão
logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. -
3.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá
ensejar desclassificação no momento da habilitação 12/03/2021
15:38:21

12/03/2021 - 11:36:47 91,00 28.554.242/0001-46 Válido

12/03/2021 - 11:37:16 90,00 09.258.218/0001-15 Cancelado - Falta balanço - Seguindo as regras do edital que diz “9.15.
Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por
não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los
em desacordo com o estabelecido neste Edital.” - 3.5. É de
responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados
cadastrais no PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS e mantê-los
atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo
proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão
logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. -
3.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá
ensejar desclassificação no momento da habilitação 12/03/2021
15:38:21

12/03/2021 - 11:37:45 89,00 28.554.242/0001-46 Válido

12/03/2021 - 11:38:05 88,00 09.258.218/0001-15 Cancelado - Falta balanço - Seguindo as regras do edital que diz “9.15.
Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por
não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los
em desacordo com o estabelecido neste Edital.” - 3.5. É de
responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados
cadastrais no PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS e mantê-los
atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo
proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão
logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. -
3.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá
ensejar desclassificação no momento da habilitação 12/03/2021
15:38:21

12/03/2021 - 11:38:19 87,00 28.554.242/0001-46 Válido

12/03/2021 - 11:38:44 86,00 09.258.218/0001-15 Cancelado - Falta balanço - Seguindo as regras do edital que diz “9.15.
Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por
não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los
em desacordo com o estabelecido neste Edital.” - 3.5. É de
responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados
cadastrais no PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS e mantê-los
atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo
proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão
logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. -
3.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá
ensejar desclassificação no momento da habilitação 12/03/2021
15:38:21

12/03/2021 - 11:39:52 85,00 28.554.242/0001-46 Válido
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12/03/2021 - 11:40:20 84,00 09.258.218/0001-15 Cancelado - Falta balanço - Seguindo as regras do edital que diz “9.15.
Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por
não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los
em desacordo com o estabelecido neste Edital.” - 3.5. É de
responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados
cadastrais no PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS e mantê-los
atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo
proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão
logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. -
3.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá
ensejar desclassificação no momento da habilitação 12/03/2021
15:38:21

12/03/2021 - 11:40:39 83,00 28.554.242/0001-46 Válido

12/03/2021 - 11:40:59 82,00 09.258.218/0001-15 Cancelado - Falta balanço - Seguindo as regras do edital que diz “9.15.
Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por
não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los
em desacordo com o estabelecido neste Edital.” - 3.5. É de
responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados
cadastrais no PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS e mantê-los
atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo
proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão
logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. -
3.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá
ensejar desclassificação no momento da habilitação 12/03/2021
15:38:21

12/03/2021 - 11:41:41 81,00 28.554.242/0001-46 Válido

12/03/2021 - 11:41:54 80,00 09.258.218/0001-15 Cancelado - Falta balanço - Seguindo as regras do edital que diz “9.15.
Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por
não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los
em desacordo com o estabelecido neste Edital.” - 3.5. É de
responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados
cadastrais no PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS e mantê-los
atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo
proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão
logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. -
3.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá
ensejar desclassificação no momento da habilitação 12/03/2021
15:38:21

12/03/2021 - 11:42:12 79,00 28.554.242/0001-46 Válido

12/03/2021 - 11:42:31 78,00 09.258.218/0001-15 Cancelado - Falta balanço - Seguindo as regras do edital que diz “9.15.
Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por
não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los
em desacordo com o estabelecido neste Edital.” - 3.5. É de
responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados
cadastrais no PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS e mantê-los
atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo
proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão
logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. -
3.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá
ensejar desclassificação no momento da habilitação 12/03/2021
15:38:21

12/03/2021 - 11:42:49 77,00 28.554.242/0001-46 Válido

12/03/2021 - 11:43:03 76,00 09.258.218/0001-15 Cancelado - Falta balanço - Seguindo as regras do edital que diz “9.15.
Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por
não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los
em desacordo com o estabelecido neste Edital.” - 3.5. É de
responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados
cadastrais no PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS e mantê-los
atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo
proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão
logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. -
3.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá
ensejar desclassificação no momento da habilitação 12/03/2021
15:38:21

12/03/2021 - 11:43:53 75,00 28.554.242/0001-46 Válido

12/03/2021 - 11:44:09 74,00 09.258.218/0001-15 Cancelado - Falta balanço - Seguindo as regras do edital que diz “9.15.
Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por
não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los
em desacordo com o estabelecido neste Edital.” - 3.5. É de
responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados
cadastrais no PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS e mantê-los
atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo
proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão
logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. -
3.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá
ensejar desclassificação no momento da habilitação 12/03/2021
15:38:21

12/03/2021 - 11:44:45 73,00 28.554.242/0001-46 Válido

12/03/2021 - 11:45:08 72,00 09.258.218/0001-15 Cancelado - Falta balanço - Seguindo as regras do edital que diz “9.15.
Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por
não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los
em desacordo com o estabelecido neste Edital.” - 3.5. É de
responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados
cadastrais no PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS e mantê-los
atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo
proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão
logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. -
3.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá
ensejar desclassificação no momento da habilitação 12/03/2021
15:38:21

12/03/2021 - 11:45:16 71,00 28.554.242/0001-46 Válido
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12/03/2021 - 11:45:39 70,00 09.258.218/0001-15 Cancelado - Falta balanço - Seguindo as regras do edital que diz “9.15.
Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por
não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los
em desacordo com o estabelecido neste Edital.” - 3.5. É de
responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados
cadastrais no PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS e mantê-los
atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo
proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão
logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. -
3.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá
ensejar desclassificação no momento da habilitação 12/03/2021
15:38:21

12/03/2021 - 11:46:01 69,00 28.554.242/0001-46 Válido

12/03/2021 - 11:46:13 67,00 09.258.218/0001-15 Cancelado - Falta balanço - Seguindo as regras do edital que diz “9.15.
Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por
não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los
em desacordo com o estabelecido neste Edital.” - 3.5. É de
responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados
cadastrais no PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS e mantê-los
atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo
proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão
logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. -
3.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá
ensejar desclassificação no momento da habilitação 12/03/2021
15:38:21

12/03/2021 - 11:46:50 66,00 28.554.242/0001-46 Válido

12/03/2021 - 11:47:14 65,00 09.258.218/0001-15 Cancelado - Falta balanço - Seguindo as regras do edital que diz “9.15.
Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por
não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los
em desacordo com o estabelecido neste Edital.” - 3.5. É de
responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados
cadastrais no PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS e mantê-los
atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo
proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão
logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. -
3.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá
ensejar desclassificação no momento da habilitação 12/03/2021
15:38:21

12/03/2021 - 11:47:46 64,00 28.554.242/0001-46 Válido

12/03/2021 - 11:47:58 63,00 09.258.218/0001-15 Cancelado - Falta balanço - Seguindo as regras do edital que diz “9.15.
Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por
não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los
em desacordo com o estabelecido neste Edital.” - 3.5. É de
responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados
cadastrais no PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS e mantê-los
atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo
proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão
logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. -
3.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá
ensejar desclassificação no momento da habilitação 12/03/2021
15:38:21

12/03/2021 - 11:48:23 62,00 28.554.242/0001-46 Válido

12/03/2021 - 11:48:49 61,00 09.258.218/0001-15 Cancelado - Falta balanço - Seguindo as regras do edital que diz “9.15.
Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por
não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los
em desacordo com o estabelecido neste Edital.” - 3.5. É de
responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados
cadastrais no PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS e mantê-los
atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo
proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão
logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. -
3.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá
ensejar desclassificação no momento da habilitação 12/03/2021
15:38:21

12/03/2021 - 11:49:07 60,00 28.554.242/0001-46 Válido

12/03/2021 - 11:49:22 59,00 09.258.218/0001-15 Cancelado - Falta balanço - Seguindo as regras do edital que diz “9.15.
Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por
não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los
em desacordo com o estabelecido neste Edital.” - 3.5. É de
responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados
cadastrais no PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS e mantê-los
atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo
proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão
logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. -
3.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá
ensejar desclassificação no momento da habilitação 12/03/2021
15:38:21

12/03/2021 - 11:49:53 58,00 28.554.242/0001-46 Válido

12/03/2021 - 11:50:32 57,00 09.258.218/0001-15 Cancelado - Falta balanço - Seguindo as regras do edital que diz “9.15.
Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por
não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los
em desacordo com o estabelecido neste Edital.” - 3.5. É de
responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados
cadastrais no PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS e mantê-los
atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo
proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão
logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. -
3.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá
ensejar desclassificação no momento da habilitação 12/03/2021
15:38:21

12/03/2021 - 11:50:59 56,00 28.554.242/0001-46 Válido
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12/03/2021 - 11:51:19 55,00 09.258.218/0001-15 Cancelado - Falta balanço - Seguindo as regras do edital que diz “9.15.
Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por
não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los
em desacordo com o estabelecido neste Edital.” - 3.5. É de
responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados
cadastrais no PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS e mantê-los
atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo
proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão
logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. -
3.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá
ensejar desclassificação no momento da habilitação 12/03/2021
15:38:21

12/03/2021 - 11:51:48 54,00 28.554.242/0001-46 Válido

12/03/2021 - 11:52:05 53,00 09.258.218/0001-15 Cancelado - Falta balanço - Seguindo as regras do edital que diz “9.15.
Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por
não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los
em desacordo com o estabelecido neste Edital.” - 3.5. É de
responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados
cadastrais no PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS e mantê-los
atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo
proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão
logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. -
3.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá
ensejar desclassificação no momento da habilitação 12/03/2021
15:38:21

12/03/2021 - 11:53:01 52,00 28.554.242/0001-46 Válido

12/03/2021 - 11:53:22 51,00 09.258.218/0001-15 Cancelado - Falta balanço - Seguindo as regras do edital que diz “9.15.
Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por
não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los
em desacordo com o estabelecido neste Edital.” - 3.5. É de
responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados
cadastrais no PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS e mantê-los
atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo
proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão
logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. -
3.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá
ensejar desclassificação no momento da habilitação 12/03/2021
15:38:21

12/03/2021 - 11:53:46 50,00 28.554.242/0001-46 Válido

12/03/2021 - 11:53:56 49,00 09.258.218/0001-15 Cancelado - Falta balanço - Seguindo as regras do edital que diz “9.15.
Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por
não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los
em desacordo com o estabelecido neste Edital.” - 3.5. É de
responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados
cadastrais no PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS e mantê-los
atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo
proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão
logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. -
3.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá
ensejar desclassificação no momento da habilitação 12/03/2021
15:38:21

12/03/2021 - 11:54:44 48,00 28.554.242/0001-46 Válido

12/03/2021 - 11:55:04 47,00 09.258.218/0001-15 Cancelado - Falta balanço - Seguindo as regras do edital que diz “9.15.
Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por
não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los
em desacordo com o estabelecido neste Edital.” - 3.5. É de
responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados
cadastrais no PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS e mantê-los
atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo
proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão
logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. -
3.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá
ensejar desclassificação no momento da habilitação 12/03/2021
15:38:21

12/03/2021 - 11:55:20 46,00 28.554.242/0001-46 Válido

12/03/2021 - 11:55:43 45,00 09.258.218/0001-15 Cancelado - Falta balanço - Seguindo as regras do edital que diz “9.15.
Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por
não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los
em desacordo com o estabelecido neste Edital.” - 3.5. É de
responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados
cadastrais no PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS e mantê-los
atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo
proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão
logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. -
3.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá
ensejar desclassificação no momento da habilitação 12/03/2021
15:38:21

12/03/2021 - 11:55:50 44,00 28.554.242/0001-46 Válido

12/03/2021 - 11:56:01 40,00 09.258.218/0001-15 Cancelado - Falta balanço - Seguindo as regras do edital que diz “9.15.
Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por
não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los
em desacordo com o estabelecido neste Edital.” - 3.5. É de
responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados
cadastrais no PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS e mantê-los
atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo
proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão
logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. -
3.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá
ensejar desclassificação no momento da habilitação 12/03/2021
15:38:21

12/03/2021 - 11:56:08 39,00 28.554.242/0001-46 Válido
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12/03/2021 - 11:56:22 38,00 09.258.218/0001-15 Cancelado - Falta balanço - Seguindo as regras do edital que diz “9.15.
Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por
não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los
em desacordo com o estabelecido neste Edital.” - 3.5. É de
responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados
cadastrais no PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS e mantê-los
atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo
proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão
logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. -
3.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá
ensejar desclassificação no momento da habilitação 12/03/2021
15:38:21

12/03/2021 - 11:56:39 35,00 28.554.242/0001-46 Válido

0006 - Embalsamamento para translado.
Data Valor CNPJ Situação

09/03/2021 - 12:49:54 1.533,00 (proposta) 09.258.218/0001-15 Cancelado - Falta balanço - Seguindo as regras do edital que diz “9.15.
Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por
não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los
em desacordo com o estabelecido neste Edital.” - 3.5. É de
responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados
cadastrais no PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS e mantê-los
atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo
proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão
logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. -
3.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá
ensejar desclassificação no momento da habilitação 12/03/2021
15:38:21

11/03/2021 - 17:00:58 1.503,00 (proposta) 03.951.294/0001-25 Válido

11/03/2021 - 18:40:37 1.533,00 (proposta) 28.554.242/0001-46 Válido

12/03/2021 - 09:14:39 1.420,00 (proposta) 09.419.794/0001-05 Cancelado - Falta Certidão Negativa de falência de concordata e
balanço - Seguindo as regras do edital que diz “9.15. Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital.” 15/03/2021 10:53:01

12/03/2021 - 09:37:01 1.418,00 03.951.294/0001-25 Válido

12/03/2021 - 09:37:53 1.417,00 09.258.218/0001-15 Cancelado - Falta balanço - Seguindo as regras do edital que diz “9.15.
Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por
não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los
em desacordo com o estabelecido neste Edital.” - 3.5. É de
responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados
cadastrais no PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS e mantê-los
atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo
proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão
logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. -
3.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá
ensejar desclassificação no momento da habilitação 12/03/2021
15:38:21

12/03/2021 - 09:38:02 1.350,00 09.419.794/0001-05 Cancelado - Falta Certidão Negativa de falência de concordata e
balanço - Seguindo as regras do edital que diz “9.15. Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital.” 15/03/2021 10:53:01

12/03/2021 - 09:38:58 1.349,00 09.258.218/0001-15 Cancelado - Falta balanço - Seguindo as regras do edital que diz “9.15.
Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por
não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los
em desacordo com o estabelecido neste Edital.” - 3.5. É de
responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados
cadastrais no PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS e mantê-los
atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo
proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão
logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. -
3.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá
ensejar desclassificação no momento da habilitação 12/03/2021
15:38:21

12/03/2021 - 09:39:54 1.300,00 09.419.794/0001-05 Cancelado - Falta Certidão Negativa de falência de concordata e
balanço - Seguindo as regras do edital que diz “9.15. Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital.” 15/03/2021 10:53:01

12/03/2021 - 09:40:41 1.299,00 09.258.218/0001-15 Cancelado - Falta balanço - Seguindo as regras do edital que diz “9.15.
Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por
não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los
em desacordo com o estabelecido neste Edital.” - 3.5. É de
responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados
cadastrais no PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS e mantê-los
atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo
proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão
logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. -
3.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá
ensejar desclassificação no momento da habilitação 12/03/2021
15:38:21

12/03/2021 - 09:41:03 1.298,00 09.419.794/0001-05 Cancelado - Falta Certidão Negativa de falência de concordata e
balanço - Seguindo as regras do edital que diz “9.15. Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital.” 15/03/2021 10:53:01
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12/03/2021 - 09:41:20 1.297,00 09.258.218/0001-15 Cancelado - Falta balanço - Seguindo as regras do edital que diz “9.15.
Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por
não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los
em desacordo com o estabelecido neste Edital.” - 3.5. É de
responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados
cadastrais no PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS e mantê-los
atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo
proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão
logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. -
3.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá
ensejar desclassificação no momento da habilitação 12/03/2021
15:38:21

12/03/2021 - 09:41:41 1.296,00 28.554.242/0001-46 Válido

12/03/2021 - 09:42:30 1.295,00 09.258.218/0001-15 Cancelado - Falta balanço - Seguindo as regras do edital que diz “9.15.
Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por
não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los
em desacordo com o estabelecido neste Edital.” - 3.5. É de
responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados
cadastrais no PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS e mantê-los
atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo
proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão
logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. -
3.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá
ensejar desclassificação no momento da habilitação 12/03/2021
15:38:21

12/03/2021 - 09:42:52 1.294,00 28.554.242/0001-46 Válido

12/03/2021 - 09:43:52 1.292,00 03.951.294/0001-25 Válido

12/03/2021 - 09:44:32 1.291,00 09.258.218/0001-15 Cancelado - Falta balanço - Seguindo as regras do edital que diz “9.15.
Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por
não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los
em desacordo com o estabelecido neste Edital.” - 3.5. É de
responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados
cadastrais no PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS e mantê-los
atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo
proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão
logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. -
3.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá
ensejar desclassificação no momento da habilitação 12/03/2021
15:38:21

12/03/2021 - 09:44:46 1.200,00 09.419.794/0001-05 Cancelado - Falta Certidão Negativa de falência de concordata e
balanço - Seguindo as regras do edital que diz “9.15. Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital.” 15/03/2021 10:53:01

12/03/2021 - 09:44:51 1.290,00 28.554.242/0001-46 Válido

12/03/2021 - 09:45:19 1.199,00 28.554.242/0001-46 Válido

12/03/2021 - 09:45:32 1.197,00 09.258.218/0001-15 Cancelado - Falta balanço - Seguindo as regras do edital que diz “9.15.
Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por
não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los
em desacordo com o estabelecido neste Edital.” - 3.5. É de
responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados
cadastrais no PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS e mantê-los
atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo
proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão
logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. -
3.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá
ensejar desclassificação no momento da habilitação 12/03/2021
15:38:21

12/03/2021 - 09:45:51 1.196,00 28.554.242/0001-46 Válido

0007 - Serviços de translado (km rodado)
Data Valor CNPJ Situação

09/03/2021 - 12:50:29 3,50 (proposta) 09.258.218/0001-15 Cancelado - Falta balanço - Seguindo as regras do edital que diz “9.15.
Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por
não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los
em desacordo com o estabelecido neste Edital.” - 3.5. É de
responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados
cadastrais no PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS e mantê-los
atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo
proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão
logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. -
3.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá
ensejar desclassificação no momento da habilitação 12/03/2021
15:38:21

11/03/2021 - 17:01:17 3,55 (proposta) 03.951.294/0001-25 Válido

11/03/2021 - 18:40:43 3,50 (proposta) 28.554.242/0001-46 Válido

12/03/2021 - 09:15:13 3,10 (proposta) 09.419.794/0001-05 Cancelado - Falta Certidão Negativa de falência de concordata e
balanço - Seguindo as regras do edital que diz “9.15. Será inabilitado o
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital.” 15/03/2021 10:53:01
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12/03/2021 - 09:41:36 2,10 09.258.218/0001-15 Cancelado - Falta balanço - Seguindo as regras do edital que diz “9.15.
Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por
não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los
em desacordo com o estabelecido neste Edital.” - 3.5. É de
responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados
cadastrais no PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS e mantê-los
atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo
proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão
logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. -
3.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá
ensejar desclassificação no momento da habilitação 12/03/2021
15:38:21

12/03/2021 - 09:42:44 1,10 28.554.242/0001-46 Cancelado - pedido de cancelamento de lance ... 12/03/2021 09:56:29

Arquivos Enviados pelos Fornecedores
Item Data/Hora Enviado por Arquivo

0001 12/03/2021 - 12:47:42 09.258.218/0001-15 PROPOSTA FINAL.pdf

0007 12/03/2021 - 12:47:56 09.258.218/0001-15 PROPOSTA FINAL.pdf

0007 12/03/2021 - 13:52:00 09.258.218/0001-15 proposta final.pdf

0003 12/03/2021 - 14:03:23 28.554.242/0001-46 PROPOSTA E DECLARAÇÕES- SOUSA
SERVIÇOS PRA SISTEMA.pdf

0004 12/03/2021 - 14:03:33 28.554.242/0001-46 PROPOSTA E DECLARAÇÕES- SOUSA
SERVIÇOS PRA SISTEMA.pdf

0005 12/03/2021 - 14:03:43 28.554.242/0001-46 PROPOSTA E DECLARAÇÕES- SOUSA
SERVIÇOS PRA SISTEMA.pdf

0006 12/03/2021 - 14:03:56 28.554.242/0001-46 PROPOSTA E DECLARAÇÕES- SOUSA
SERVIÇOS PRA SISTEMA.pdf

0001 15/03/2021 - 09:30:38 28.554.242/0001-46 PROPOSTA E DECLARAÇÕES ITEM 1-
SOUSA.pdf

0001 15/03/2021 - 14:50:02 28.554.242/0001-46 PROPOSTA REALINHADA COMPLETA-
SOUSA-PAU D

Documentos dos Fornecedores
Fornecedor Data/Hora Enviado por Número Órgão de

Expedição
Data de
Expedição

Data de Validade Arquivo

ORGANIZACOES
S.S. DE
SERVICOS
FUNEBRES
EIRELI

09/03/2021 -
11:59

Seila Maria
Ferreira Pinto

6287523 SSP/PA 12/08/2019 - RG

ORGANIZACOES
S.S. DE
SERVICOS
FUNEBRES
EIRELI

09/03/2021 -
11:59

Seila Maria
Ferreira Pinto

86789454120 - - - CPF

ORGANIZACOES
S.S. DE
SERVICOS
FUNEBRES
EIRELI

09/03/2021 -
12:00

Seila Maria
Ferreira Pinto

- - 12/02/2008 - Contrato Social

ORGANIZACOES
S.S. DE
SERVICOS
FUNEBRES
EIRELI

09/03/2021 -
12:00

Seila Maria
Ferreira Pinto

9.258.218/0001-15 RECEITA
FEDERAL

05/03/2021 - CNPJ

ORGANIZACOES
S.S. DE
SERVICOS
FUNEBRES
EIRELI

09/03/2021 -
12:01

Seila Maria
Ferreira Pinto

- PREFEITURA DE
PAUDARCO

09/03/2021 - Atestado de
Capacidade Técnica

ORGANIZACOES
S.S. DE
SERVICOS
FUNEBRES
EIRELI

09/03/2021 -
12:03

Seila Maria
Ferreira Pinto

702021080396581-6 GOVERNO DO
ESTADO DO
PARÁ
SECRETARIA DE
ESTADO DA

05/03/2021 01/09/2021 Certidão Negativa de
Débitos Estaduais

ORGANIZACOES
S.S. DE
SERVICOS
FUNEBRES
EIRELI

09/03/2021 -
12:05

Seila Maria
Ferreira Pinto

022 PREFITURA DE
FLORESTA

04/02/2020 31/03/2021 ALVARÁ DA
VIGILANCIA
SANITÁRIA

ORGANIZACOES
S.S. DE
SERVICOS
FUNEBRES
EIRELI

09/03/2021 -
12:16

Seila Maria
Ferreira Pinto

8241736/2021 PODER
JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO
TRABALHO

09/03/2021 04/09/2021 Certidão Negativa de
Débitos Trabalhistas

ORGANIZACOES
S.S. DE
SERVICOS
FUNEBRES
EIRELI

09/03/2021 -
12:17

Seila Maria
Ferreira Pinto

2021030305205180301159 CAIXA
ECONOMICA

09/03/2021 01/04/2021 Certificado de
Regularidade junto ao
FGTS

http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=341211&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=341215&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=341423&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=341590&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=341590&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=341592&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=341592&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=341594&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=341594&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=341597&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=341597&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=342329&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=342329&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=343732&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=343732&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=1600330&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=1600334&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=1600343&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=1600354&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=1600361&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=1600361&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=1600374&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=1600374&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=1600403&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=1600403&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=1600403&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=1600518&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=1600518&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=1600529&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=1600529&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=1600529&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
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ORGANIZACOES
S.S. DE
SERVICOS
FUNEBRES
EIRELI

10/03/2021 -
12:24

Seila Maria
Ferreira Pinto

- prefeitura de
floresta do
araguiaia

10/03/2021 09/04/2021 Certidão Negativa de
Débitos Municipais

ORGANIZACOES
S.S. DE
SERVICOS
FUNEBRES
EIRELI

10/03/2021 -
13:34

Seila Maria
Ferreira Pinto

03101308039231 TJPA COMARGA
DE COPNCEIÇÃP

10/03/2021 - Certidão Negativa de
Falência ou Concordata

ORGANIZACOES
S.S. DE
SERVICOS
FUNEBRES
EIRELI

10/03/2021 -
13:35

Seila Maria
Ferreira Pinto

- - - 31/03/2021 Balanço Patrimonial e
Demonstrações
Contábeis

SOUSA
SERVICOS DE
FUNERARIA
EIRELI

11/03/2021 -
17:54

Valdirene de
Sousa Oliveira
Teles

5220839 PC-PA 10/04/2018 - RG

SOUSA
SERVICOS DE
FUNERARIA
EIRELI

11/03/2021 -
17:54

Valdirene de
Sousa Oliveira
Teles

731.276.802-44 - - - CPF

SOUSA
SERVICOS DE
FUNERARIA
EIRELI

11/03/2021 -
18:11

Valdirene de
Sousa Oliveira
Teles

- - 08/08/2919 - Contrato Social

SOUSA
SERVICOS DE
FUNERARIA
EIRELI

11/03/2021 -
18:12

Valdirene de
Sousa Oliveira
Teles

- PREFEITURA
MUN CANAÃ DOS
CARAJÁS

01/09/2020 - Atestado de
Capacidade Técnica

SOUSA
SERVICOS DE
FUNERARIA
EIRELI

11/03/2021 -
18:15

Valdirene de
Sousa Oliveira
Teles

28.554.242/0001-46 RECEITA
FEDERAL

11/03/2021 - CNPJ

SOUSA
SERVICOS DE
FUNERARIA
EIRELI

11/03/2021 -
18:16

Valdirene de
Sousa Oliveira
Teles

28.554.242/0001-46 comarca de
Redenção

02/03/2021 - Certidão Negativa de
Falência ou Concordata

SOUSA
SERVICOS DE
FUNERARIA
EIRELI

11/03/2021 -
18:17

Valdirene de
Sousa Oliveira
Teles

- prefeitura de
Redenção

03/03/2021 02/04/2021 Certidão Negativa de
Débitos Municipais

SOUSA
SERVICOS DE
FUNERARIA
EIRELI

11/03/2021 -
18:18

Valdirene de
Sousa Oliveira
Teles

15.579.668-2 SEFA 02/03/2021 29/08/2021 Certidão Negativa de
Débitos Estaduais

SOUSA
SERVICOS DE
FUNERARIA
EIRELI

11/03/2021 -
18:19

Valdirene de
Sousa Oliveira
Teles

- RECEITA
FEDERAL

03/03/2021 30/08/2021 Certidão Negativa de
Dívida Ativa da União

SOUSA
SERVICOS DE
FUNERARIA
EIRELI

11/03/2021 -
18:22

Valdirene de
Sousa Oliveira
Teles

28.554.242/0001-46 CAIXA
ECONOMICA
FEDERAL

11/03/2021 28/03/2021 Certificado de
Regularidade junto ao
FGTS

SOUSA
SERVICOS DE
FUNERARIA
EIRELI

11/03/2021 -
18:23

Valdirene de
Sousa Oliveira
Teles

28.554.242/0001-46 JUSTIÇA DO
TRABALHO

03/03/2021 28/09/2021 Certidão Negativa de
Débitos Trabalhistas

SOUSA
SERVICOS DE
FUNERARIA
EIRELI

11/03/2021 -
18:24

Valdirene de
Sousa Oliveira
Teles

- - - 31/12/2020 Balanço Patrimonial e
Demonstrações
Contábeis

SOUSA
SERVICOS DE
FUNERARIA
EIRELI

11/03/2021 -
18:25

Valdirene de
Sousa Oliveira
Teles

28.54.242/0001-46 VIGILANCIA
SANITARIA

06/04/2020 31/03/2021 ALVARÁ DA
VIGILANCIA
SANITÁRIA

SOUSA
SERVICOS DE
FUNERARIA
EIRELI

11/03/2021 -
18:45

Valdirene de
Sousa Oliveira
Teles

- - - - Todas as Declarações
que estão como Anexo
do Edital

ORGANIZACOES
S.S. DE
SERVICOS
FUNEBRES
EIRELI

11/03/2021 -
19:48

Seila Maria
Ferreira Pinto

- RECEITA
FEDERAL

12/02/2020 10/08/2020 Certidão Negativa de
Dívida Ativa da União

ORGANIZACOES
S.S. DE
SERVICOS
FUNEBRES
EIRELI

11/03/2021 -
22:26

Seila Maria
Ferreira Pinto

- - - - Todas as Declarações
que estão como Anexo
do Edital

E V DO
NASCIMENTO
FILHO
FUNERARIA

12/03/2021 -
08:46

Edson Vicente do
Nascimento Filho

02044042656 DETRAN/PA 27/04/2016 - RG

http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=1613175&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=1613175&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=1613665&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=1613665&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=1613673&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=1613673&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=1613673&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=1631517&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=1631535&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=1631823&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=1631838&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=1631838&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=1631871&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=1631879&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=1631879&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=1631889&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=1631889&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=1631900&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=1631900&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=1631922&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=1631922&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=1631938&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=1631938&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=1631938&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=1631950&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=1631950&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=1631956&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=1631956&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=1631956&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=1631968&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=1631968&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=1631968&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=1632154&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=1632154&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=1632154&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=1632533&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=1632533&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=1633416&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=1633416&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=1633416&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=1634849&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
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E V DO
NASCIMENTO
FILHO
FUNERARIA

12/03/2021 -
08:46

Edson Vicente do
Nascimento Filho

59256982234 - - - CPF

E V DO
NASCIMENTO
FILHO
FUNERARIA

12/03/2021 -
08:49

Edson Vicente do
Nascimento Filho

09419794000105 RFB 06/03/2008 - CNPJ

E V DO
NASCIMENTO
FILHO
FUNERARIA

12/03/2021 -
08:51

Edson Vicente do
Nascimento Filho

- PREFEITURA
MUNICIPAL DE
XINGUARA

11/03/2021 - Atestado de
Capacidade Técnica

E V DO
NASCIMENTO
FILHO
FUNERARIA

12/03/2021 -
08:53

Edson Vicente do
Nascimento Filho

264/2021/VISA/DVS DEPARTAMENTO
DE VIGILANCIA
SANITARIA

02/01/2021 31/12/2021 ALVARÁ DA
VIGILANCIA
SANITÁRIA

E V DO
NASCIMENTO
FILHO
FUNERARIA

12/03/2021 -
08:54

Edson Vicente do
Nascimento Filho

8206857/2021 TST 09/03/2021 04/09/2021 Certidão Negativa de
Débitos Trabalhistas

E V DO
NASCIMENTO
FILHO
FUNERARIA

12/03/2021 -
08:55

Edson Vicente do
Nascimento Filho

2021021501265791679639 CAIXA-CRF 05/03/2021 16/03/2021 Certificado de
Regularidade junto ao
FGTS

E V DO
NASCIMENTO
FILHO
FUNERARIA

12/03/2021 -
08:57

Edson Vicente do
Nascimento Filho

- RFB 09/03/2021 05/09/2021 Certidão Negativa de
Dívida Ativa da União

E V DO
NASCIMENTO
FILHO
FUNERARIA

12/03/2021 -
08:58

Edson Vicente do
Nascimento Filho

702021080394785-0 SEFA/PA 05/03/2021 01/09/2021 Certidão Negativa de
Débitos Estaduais

E V DO
NASCIMENTO
FILHO
FUNERARIA

12/03/2021 -
08:59

Edson Vicente do
Nascimento Filho

- PREFEITURA
MUNICIPAL DE
XINGUARA

11/03/2021 11/04/2021 Certidão Negativa de
Débitos Municipais

E V DO
NASCIMENTO
FILHO
FUNERARIA

12/03/2021 -
09:00

Edson Vicente do
Nascimento Filho

- - 24/01/2019 - Contrato Social

E V DO
NASCIMENTO
FILHO
FUNERARIA

12/03/2021 -
09:08

Edson Vicente do
Nascimento Filho

- - - - Todas as Declarações
que estão como Anexo
do Edital

Inabilitados
Data Fornecedor CNPJ Detalhe

12/03/2021 - 15:38:21 ORGANIZACOES S.S. DE
SERVICOS FUNEBRES
EIRELI

09.258.218/0001-15 Abrangendo todo o processo

Falta balanço - Seguindo as regras do edital que diz “9.15. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos documentos
exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital.” - 3.5. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no PORTAL
DE COMPRAS PUBLICAS e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão
logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. - 3.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar desclassificação no momento da
habilitação

15/03/2021 - 10:53:01 E V DO NASCIMENTO
FILHO FUNERARIA

09.419.794/0001-05 Abrangendo todo o processo

Falta Certidão Negativa de falência de concordata e balanço - Seguindo as regras do edital que diz “9.15. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por
não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital.”

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões
Prazos
Intenção de Recurso Recurso Contrarazão

15/03/2021 - 11:40 - - - -

Chat
Data Apelido Frase

12/03/2021 - 09:31:34 Sistema O processo está em fase de análise das propostas

12/03/2021 - 09:35:01 Sistema As propostas foram analisadas e o processo foi aberto

12/03/2021 - 09:35:01 Sistema Conforme Art. 32 do Decreto 10.024/2019. No modo de disputa aberto, de que trata o inciso I do caput do art.
31, a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada
automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de
duração da sessão pública.

http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=1634865&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=1634896&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=1634910&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=1634910&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=1634926&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=1634926&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=1634926&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=1634946&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=1634946&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=1634983&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=1634983&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=1634983&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=1634993&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=1634993&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=1635019&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=1635019&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=1635047&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=1635047&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=1635081&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=1635184&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=1635184&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=1635184&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
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12/03/2021 - 09:35:01 Sistema O processo utiliza o intervalo de lances de R$ 1,00. Se o lance for inferior ao limite mínimo, ele será
desconsiderado.

12/03/2021 - 09:35:01 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.

12/03/2021 - 09:35:10 Sistema O item 0001 foi aberto pelo pregoeiro.

12/03/2021 - 09:35:10 Sistema O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

12/03/2021 - 09:35:13 Sistema O item 0002 foi aberto pelo pregoeiro.

12/03/2021 - 09:35:13 Sistema O item 0002 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

12/03/2021 - 09:35:18 Sistema O item 0004 foi aberto pelo pregoeiro.

12/03/2021 - 09:35:18 Sistema O item 0004 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

12/03/2021 - 09:35:22 Sistema O item 0003 foi aberto pelo pregoeiro.

12/03/2021 - 09:35:22 Sistema O item 0003 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

12/03/2021 - 09:35:24 Sistema O item 0005 foi aberto pelo pregoeiro.

12/03/2021 - 09:35:24 Sistema O item 0005 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

12/03/2021 - 09:35:26 Sistema O item 0006 foi aberto pelo pregoeiro.

12/03/2021 - 09:35:26 Sistema O item 0006 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

12/03/2021 - 09:35:28 Sistema O item 0007 foi aberto pelo pregoeiro.

12/03/2021 - 09:35:28 Sistema O item 0007 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

12/03/2021 - 09:35:34 Pregoeiro Bom dia... as fazes de lances foram abertas

12/03/2021 - 09:45:29 Sistema O item 0007 foi encerrado.

12/03/2021 - 09:45:38 Sistema Foi solicitado o cancelamento do lance de R$ 1,10 para o item 0007 pelo fornecedor responsável pelo seu
registro.

12/03/2021 - 09:47:51 Sistema O item 0006 foi encerrado.

12/03/2021 - 09:48:30 Pregoeiro quais os motivos para o cancelamento do lance para o item 0007 ?

12/03/2021 - 09:55:21 Sistema O item 0007, aberto em 12/03/2021 às 09:35:28 e encerrado em 12/03/2021 às 09:45:28, foi reaberto pelo
pregoeiro.

12/03/2021 - 09:55:21 Sistema Motivo: para correção em virtude do pedido de cancelamento do lance

12/03/2021 - 09:55:38 Sistema O item 0003 foi encerrado.

12/03/2021 - 09:55:56 Sistema O item 0004 foi encerrado.

12/03/2021 - 09:56:29 Sistema O item 0007 teve o lance de R$ 1,10 cancelado pelo pregoeiro.

12/03/2021 - 09:56:29 Sistema Motivo: pedido de cancelamento de lance ...

12/03/2021 - 10:01:16 Sistema O item 0002 foi encerrado.

12/03/2021 - 10:02:53 Pregoeiro o valor do item 002 esta certamente errado R$ 7,58

12/03/2021 - 10:03:39 Pregoeiro pedimos por gentileza que se atentem aos lances ofertados...

12/03/2021 - 10:05:23 Sistema O item 0007 foi encerrado.

12/03/2021 - 10:11:20 Pregoeiro Item 0002 está com o valor muito a baixo do esperado sedo inexequível

12/03/2021 - 11:14:34 Pregoeiro 24.7. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a
Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução
ou do resultado do processo licitatório.

12/03/2021 - 11:16:34 Pregoeiro 6.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva
responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de
erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

12/03/2021 - 11:18:24 Pregoeiro clausula do edital 6.4, 24.7 e 6.3.

12/03/2021 - 11:18:55 Pregoeiro texto do edital - 6.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos
previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente
no fornecimento dos bens ou serviços.

12/03/2021 - 11:32:13 Sistema O item 0001 foi encerrado.

12/03/2021 - 11:58:41 Sistema O item 0005 foi encerrado.

12/03/2021 - 11:59:57 Sistema O item 0001 teve como arrematante ORGANIZACOES S.S. DE SERVICOS FUNEBRES EIRELI - ME com
valor unitário de R$ 119,00.

12/03/2021 - 11:59:57 Sistema O item 0002 teve como arrematante E V DO NASCIMENTO FILHO FUNERARIA - ME com valor unitário de
R$ 7,58.

12/03/2021 - 11:59:57 Sistema O item 0003 teve como arrematante SOUSA SERVICOS DE FUNERARIA EIRELI - Ltda/Eireli com valor
unitário de R$ 221,00.

12/03/2021 - 11:59:57 Sistema O item 0004 teve como arrematante SOUSA SERVICOS DE FUNERARIA EIRELI - Ltda/Eireli com valor
unitário de R$ 234,00.

12/03/2021 - 11:59:57 Sistema O item 0005 teve como arrematante SOUSA SERVICOS DE FUNERARIA EIRELI - Ltda/Eireli com valor
unitário de R$ 35,00.

12/03/2021 - 11:59:57 Sistema O item 0006 teve como arrematante SOUSA SERVICOS DE FUNERARIA EIRELI - Ltda/Eireli com valor
unitário de R$ 1.196,00.

12/03/2021 - 11:59:57 Sistema O item 0007 teve como arrematante ORGANIZACOES S.S. DE SERVICOS FUNEBRES EIRELI - ME com
valor unitário de R$ 2,10.

12/03/2021 - 11:59:57 Sistema Iniciada a fase de negociação conforme decreto 10.024/2019, art. 38.

12/03/2021 - 12:00:26 F. ORGANIZACOES S.S.... Negociação Item 0007: vou manter o preço ja estar a baixo do estimado.

12/03/2021 - 12:01:04 F. ORGANIZACOES S.S.... Negociação Item 0001: vou manter o preço ja estar a baixo do estimado.
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12/03/2021 - 12:01:08 F. SOUSA SERVICOS DE... Documentação Item 0003: Sr(a) pregoeiro a empresa informa não ter mas margem pra melhor preços nos
itens arrematados

12/03/2021 - 12:01:50 Sistema A data limite para negociação foi definida pelo pregoeiro para 12/03/2021 às 14:03.

12/03/2021 - 12:05:54 F. SOUSA SERVICOS DE... Documentação Item 0003: Sr. Pregoeiro o nosso preço ja esta no limite

12/03/2021 - 12:06:12 F. SOUSA SERVICOS DE... Documentação Item 0004: sr.pregoeiro ja estamos no limite

12/03/2021 - 12:06:22 F. SOUSA SERVICOS DE... Documentação Item 0005: sr.pregoeiro ja estamos no limite

12/03/2021 - 12:06:30 F. SOUSA SERVICOS DE... Documentação Item 0006: sr.pregoeiro ja estamos no limite

12/03/2021 - 12:47:42 Sistema Proposta readequada do item 0001 foram anexadas ao processo.

12/03/2021 - 12:47:56 Sistema Proposta readequada do item 0007 foram anexadas ao processo.

12/03/2021 - 13:52:00 Sistema Proposta readequada do item 0007 foram anexadas ao processo.

12/03/2021 - 14:03:23 Sistema Proposta readequada do item 0003 foram anexadas ao processo.

12/03/2021 - 14:03:33 Sistema Proposta readequada do item 0004 foram anexadas ao processo.

12/03/2021 - 14:03:43 Sistema Proposta readequada do item 0005 foram anexadas ao processo.

12/03/2021 - 14:03:56 Sistema Proposta readequada do item 0006 foram anexadas ao processo.

12/03/2021 - 14:17:21 Pregoeiro boa tarde ...

12/03/2021 - 15:38:21 Sistema O fornecedor ORGANIZACOES S.S. DE SERVICOS FUNEBRES EIRELI foi inabilitado no processo.

12/03/2021 - 15:38:21 Sistema Motivo: Falta balanço - Seguindo as regras do edital que diz “9.15. Será inabilitado o licitante que não
comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los
em desacordo com o estabelecido neste Edital.” - 3.5. É de responsabilidade do cadastrado conferir a
exatidão dos seus dados cadastrais no PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS e mantê-los atualizados junto
aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos
registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. - 3.5.1. A não observância do
disposto no subitem anterior poderá ensejar desclassificação no momento da habilitação

12/03/2021 - 15:38:21 Sistema O fornecedor ORGANIZACOES S.S. DE SERVICOS FUNEBRES EIRELI foi inabilitado para o item 0001
pelo pregoeiro.

12/03/2021 - 15:38:21 Sistema Motivo: Falta balanço - Seguindo as regras do edital que diz “9.15. Será inabilitado o licitante que não
comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los
em desacordo com o estabelecido neste Edital.” - 3.5. É de responsabilidade do cadastrado conferir a
exatidão dos seus dados cadastrais no PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS e mantê-los atualizados junto
aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos
registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. - 3.5.1. A não observância do
disposto no subitem anterior poderá ensejar desclassificação no momento da habilitação

12/03/2021 - 15:38:21 Sistema O item 0001 tem como novo arrematante SOUSA SERVICOS DE FUNERARIA EIRELI com valor unitário de
R$ 120,00.

12/03/2021 - 15:38:21 Sistema O fornecedor ORGANIZACOES S.S. DE SERVICOS FUNEBRES EIRELI foi inabilitado para o item 0007
pelo pregoeiro.

12/03/2021 - 15:38:21 Sistema Motivo: Falta balanço - Seguindo as regras do edital que diz “9.15. Será inabilitado o licitante que não
comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los
em desacordo com o estabelecido neste Edital.” - 3.5. É de responsabilidade do cadastrado conferir a
exatidão dos seus dados cadastrais no PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS e mantê-los atualizados junto
aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos
registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. - 3.5.1. A não observância do
disposto no subitem anterior poderá ensejar desclassificação no momento da habilitação

12/03/2021 - 15:38:21 Sistema O item 0007 tem como novo arrematante E V DO NASCIMENTO FILHO FUNERARIA com valor unitário de
R$ 3,10.

12/03/2021 - 16:55:09 Pregoeiro boa tarde

12/03/2021 - 16:56:33 Pregoeiro nos vamos parar por aqui e na segunda feira as 9 horas da manhã nos daremos continuidade à analise das
documentações e propostas. bom final de semana a todos...

15/03/2021 - 09:01:55 Pregoeiro bom dia a todos, neste momento a seção está a berta

15/03/2021 - 09:02:47 Pregoeiro Daremos continuidade a analise das documentações..

15/03/2021 - 09:10:39 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 09:25 do dia 15/03/2021.

15/03/2021 - 09:10:39 Sistema Motivo: Será aberto o prazo para o envio da proposta.

15/03/2021 - 09:15:57 Pregoeiro será aberto o prazo para o envio da proposta para a empresa SOUSA SERVICOS DE FUNERARIA EIRELI.

15/03/2021 - 09:22:22 F. SOUSA SERVICOS DE... Documentação Item 0001: Sr. Pregoeiro bom dia

15/03/2021 - 09:22:48 F. SOUSA SERVICOS DE... Documentação Item 0001: por favor solicito mais 10 minutos pra enviar a proposta

15/03/2021 - 09:29:16 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 09:40 do dia 15/03/2021.

15/03/2021 - 09:29:16 Sistema Motivo: Como solicitado reabrimos prazo para o envio da proposta. a licitante que não cumprir integralmente
com edital de convocação será INABILITADA.

15/03/2021 - 09:30:38 Sistema Diligências do item 0001 foram anexadas ao processo.

15/03/2021 - 09:51 Sistema Para o item 0001 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor SOUSA SERVICOS DE FUNERARIA
EIRELI.

15/03/2021 - 09:51 Sistema Para o item 0003 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor SOUSA SERVICOS DE FUNERARIA
EIRELI.

15/03/2021 - 09:51 Sistema Para o item 0004 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor SOUSA SERVICOS DE FUNERARIA
EIRELI.

15/03/2021 - 09:51 Sistema Para o item 0005 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor SOUSA SERVICOS DE FUNERARIA
EIRELI.

15/03/2021 - 09:51 Sistema Para o item 0006 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor SOUSA SERVICOS DE FUNERARIA
EIRELI.

15/03/2021 - 09:51:50 Pregoeiro A licitantes SOUSA SERVIÇOS DE FUNERÁRIA EIRELI, cumpriu com toda a documentação solicitada no
edital, bem como cumpriu também com as diligencias de proposta realinhada e Declarações solicitadas no
edital, declaramos assim a licitante HABILITADA
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15/03/2021 - 10:53:01 Sistema O fornecedor E V DO NASCIMENTO FILHO FUNERARIA foi inabilitado no processo.

15/03/2021 - 10:53:01 Sistema Motivo: Falta Certidão Negativa de falência de concordata e balanço - Seguindo as regras do edital que diz
“9.15. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos
documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital.”

15/03/2021 - 10:53:01 Sistema O fornecedor E V DO NASCIMENTO FILHO FUNERARIA foi inabilitado para o item 0002 pelo pregoeiro.

15/03/2021 - 10:53:01 Sistema Motivo: Falta Certidão Negativa de falência de concordata e balanço - Seguindo as regras do edital que diz
“9.15. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos
documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital.”

15/03/2021 - 10:53:01 Sistema O item 0002 tem como novo arrematante SOUSA SERVICOS DE FUNERARIA EIRELI com valor unitário de
R$ 759,00.

15/03/2021 - 10:53:01 Sistema O fornecedor E V DO NASCIMENTO FILHO FUNERARIA foi inabilitado para o item 0007 pelo pregoeiro.

15/03/2021 - 10:53:01 Sistema Motivo: Falta Certidão Negativa de falência de concordata e balanço - Seguindo as regras do edital que diz
“9.15. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos
documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital.”

15/03/2021 - 10:53:01 Sistema O item 0007 tem como novo arrematante SOUSA SERVICOS DE FUNERARIA EIRELI com valor unitário de
R$ 3,50.

15/03/2021 - 10:59 Sistema Para o item 0002 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor SOUSA SERVICOS DE FUNERARIA
EIRELI.

15/03/2021 - 10:59 Sistema Para o item 0007 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor SOUSA SERVICOS DE FUNERARIA
EIRELI.

15/03/2021 - 11:10:18 Sistema A data limite de intenção de recursos foi definida pelo pregoeiro para 15/03/2021 às 11:40.

15/03/2021 - 12:14:06 Sistema A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.

15/03/2021 - 13:47:15 Sistema Foi solicitada a proposta readequada para o item 0001. O prazo de envio é até às 14:15 do dia 15/03/2021.

15/03/2021 - 13:47:15 Sistema Motivo: Atenção licitante, está aberto o prazo para o envio da proposta Readequada por escrito e
devidamente scaneada e assinada pelo responsável legal da licitante

15/03/2021 - 13:51:09 Sistema Foi solicitada a proposta readequada para o item 0001. O prazo de envio é até às 14:15 do dia 15/03/2021.

15/03/2021 - 13:51:09 Sistema Motivo: Atenção licitante, está aberto o prazo para o envio da proposta Readequada por escrito e
devidamente scaneada e assinada pelo responsável legal da licitante

15/03/2021 - 13:54:05 Sistema Foi solicitada a proposta readequada para o item 0002. O prazo de envio é até às 14:15 do dia 15/03/2021.

15/03/2021 - 13:54:05 Sistema Motivo: Atenção licitante, está aberto o prazo para o envio da proposta Readequada por escrito e
devidamente scaneada e assinada pelo responsável legal da licitante

15/03/2021 - 13:55:00 Sistema Foi solicitada a proposta readequada para o item 0003. O prazo de envio é até às 14:15 do dia 15/03/2021.

15/03/2021 - 13:55:00 Sistema Motivo: Atenção licitante, está aberto o prazo para o envio da proposta Readequada por escrito e
devidamente scaneada e assinada pelo responsável legal da licitante

15/03/2021 - 13:55:23 Sistema Foi solicitada a proposta readequada para o item 0004. O prazo de envio é até às 14:15 do dia 15/03/2021.

15/03/2021 - 13:55:23 Sistema Motivo: Atenção licitante, está aberto o prazo para o envio da proposta Readequada por escrito e
devidamente scaneada e assinada pelo responsável legal da licitante

15/03/2021 - 13:55:53 Sistema Foi solicitada a proposta readequada para o item 0005. O prazo de envio é até às 14:15 do dia 15/03/2021.

15/03/2021 - 13:55:53 Sistema Motivo: Atenção licitante, está aberto o prazo para o envio da proposta Readequada por escrito e
devidamente scaneada e assinada pelo responsável legal da licitante

15/03/2021 - 13:56:29 Sistema Foi solicitada a proposta readequada para o item 0006. O prazo de envio é até às 14:15 do dia 15/03/2021.

15/03/2021 - 13:56:29 Sistema Motivo: Atenção licitante, está aberto o prazo para o envio da proposta Readequada por escrito e
devidamente scaneada e assinada pelo responsável legal da licitante

15/03/2021 - 13:56:55 Sistema Foi solicitada a proposta readequada para o item 0007. O prazo de envio é até às 14:15 do dia 15/03/2021.

15/03/2021 - 13:56:55 Sistema Motivo: Atenção licitante, está aberto o prazo para o envio da proposta Readequada por escrito e
devidamente scaneada e assinada pelo responsável legal da licitante

15/03/2021 - 14:35:13 Sistema Foi solicitada a proposta readequada para o item 0001. O prazo de envio é até às 14:45 do dia 15/03/2021.

15/03/2021 - 14:35:13 Sistema Motivo: Solicitação da proposta readequada..

15/03/2021 - 14:37:20 F. SOUSA SERVICOS DE... Documentação Item 0001: A EMPRESA SOUSA SOLICITA AO SR PREGOEIRO MAIS 10 MINUTOS

15/03/2021 - 14:40:08 Sistema Foi solicitada a proposta readequada para o item 0001. O prazo de envio é até às 15:00 do dia 15/03/2021.

15/03/2021 - 14:50:02 Sistema Diligências do item 0001 foram anexadas ao processo.

15/03/2021 - 14:52:48 Sistema O Item 0001 foi adjudicado por GILVAN COSTA DE OLIVEIRA.

15/03/2021 - 14:52:57 Sistema O Item 0002 foi adjudicado por GILVAN COSTA DE OLIVEIRA.

15/03/2021 - 14:53:13 Sistema O Item 0003 foi adjudicado por GILVAN COSTA DE OLIVEIRA.

15/03/2021 - 14:53:13 Sistema O Item 0004 foi adjudicado por GILVAN COSTA DE OLIVEIRA.

15/03/2021 - 14:53:13 Sistema O Item 0005 foi adjudicado por GILVAN COSTA DE OLIVEIRA.

15/03/2021 - 14:53:13 Sistema O Item 0006 foi adjudicado por GILVAN COSTA DE OLIVEIRA.

15/03/2021 - 14:53:13 Sistema O Item 0007 foi adjudicado por GILVAN COSTA DE OLIVEIRA.

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.

GILVAN COSTA DE OLIVEIRA
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Pregoeiro(a)

FREDSON PEREIRA DA SILVA

Autoridade Competente

KARLLA BYANCA FERREIRA DE OLIVEIRA

Apoio
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