
15/07/2021 • 103920 
. 

29,89 22.193.243/0001-26 - W. CALDAS DE Cancelado, Descumiirimento'aqs itens: 6.1.5 a) Corvprovação de 
OLIVEIRA aptideO nci.desernpenho de atividade pertinente e Compatível em 

Paraddristicas, quantidades e prazos com o objeto da licitação — 
Atestado(S) de Capacidade Técnica, fomecido(s) por pessoa jurídica de 
direito público ou privado, quando for emitido por ente privado devera 
este ser com filma reconhecida de quem o subscreveu; poderá ser 
pedido Notas Fiscais e Contratos, que assegurem a veracidade dos 
meirrids. 20/0712021 11:12:19 ; 

LOTE 0003 - ITEM 0003 - Lâmpada LED Bulbo Luz Branca 40 W 
Data Valor CNPJ 

14107/2021 - 19:25:26 43.64 (proposta) 22.193.243/0001-26 • W CALDAS DE 
OLIVEIRA 

14/07/2021 21'16:56 53,03 (proposta) 28.783.796/0001-15 - E. ARAUJO DOS 
SANTOS 

15/07/2021 - 1039:17 39.79 28.783.796/0001-15 - E. ARAUJO DOS 
SANTOS 

15/0712021- 10:39:39 43,16 22.193.243/0001-26 - W. CALDAS DE 
OLIVEIRA 

Situação 

Cancelado Descumprimento aos itens: 6.1.5 a) Comprovação de 
aptidão no'desempenho de atividade pertinente e ~nativa' ern 
caracien dicas; quantidades e praias como objeto da licitação — 
Atealariorá) de Capacidade Técnica, fornecido(s) por pessoa jurídica de 
direito púbÉco nu pnvado, quando for emitido por ente privado deverá 
este ser com firma reconhecida de quem o subscrevem poderá ser 
pedida Netas Fiscais e Contratos, que assegurem a veracidade dos 
mesmos. 20,0712021 11:12:19 

Caricelado - Arrematante não cumpriu com Diligência Contra nando 
54.38 do decreto 10024/19 21/07/2021 16:59:35 

Cancelado -Arrematante não cumpriu com Diligência Contrariando o 
511.38 do decreto 10024/19 21107/2021 16;59:35 

Cancelado - Descumprimento aos itens: 6.1.5 a) Comprovação de 
aptidão no desempenho de atividade pertinente e compatível em 
caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto ria licitação — 
Atestado(s) de Capacidade Técnica, tomecido(s) por pessoa jurídica de 
direito Oba:A ou privado, quando for emitido por ente privado deverá 
este ser com firma reconhecida de quem o subscreveu; poderá ser 
pedido Notas Fiscais e Contratos, que assegurem a veracidade das 
mesmos 20/07/202111:12:19 

LOTE 0003 - ITEM 0004 - Lâmpada LED Bulbo Luz Branca 70 W 
Data Valor CNPJ 

14107/2021 - 19 25.41 103.63 (proposta) 22.193 243/0001-26 -56. CALDAS DE 
OLIVEIRA 

14/07/2021 - 21.19:08 12000 (proposta) 28.783.79610001-15 - E ARAUJO DOS 
SANTOS 

15107/2021 • 10:39:39 90,00 28.783.796/0001.15. E. ARAUJO DOS 
SANTOS 

15107/2021 - 10:40:27 103.03 22.193.243/0001-26 - W. CALDAS DE 
OLIVEIRA 

Situação 

Cancelado - Descumpnmento aos itens. 6 1.5 a) Comprovação de 
aptidão no desempenho de atividade pertinente e compativel em 
caracteristicas, quantidades e prazos como objeto da licitação — 
Atestado(s) de Capacidade Técnica, fomecido(s) por pessoa jurídica de 
direito publico ou privado, quando for emitido por ente privado deverá 
este ser com firma reconhecida de quem o subscreveu: poderá ser 
pedido Notas Fiscais e C,ontratos, que assegurem a veracidade dos 
mesmas. 20/07/2021 11 12 19 

Cancelado - Arrematante não cumpriu com Diligência Contrariando o 
art.38 do decreto 10024/19 21/07/2021 165935 

Cancelado - Arrematante não cumpriu com Diligência Contrariando o 
011.38 do decreto 10)724119 21/0712021 16:59:35 

Cancelado - Descur(Primento aos itens: 6.1.5 a) Comprovação de 
aptidão no desempenho de atividade pertinente e compativel em 
características, quantidades e prazos com o objeto da licitação — 
Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido(s) por pessoa Jurídica de 
direito público ou privado, quando for emitido por ente privado deverá 
este ser com firma reconhecida de quem o subscreveu; poderá ser 
pedido Notas Fiscais ê Contratos, que assegurem a veracidade dos 
mesmos. 20/07/2021 11:12:19 

LOTE 0003 - ITEM 0005 - Lâmpada LED Bulbo LUZ Branca 500 W 
Data Vabr CNPJ 

14/07/2021 - 19:26:06 475.55 (proposta) 22.193 243/0001-26 - W. CALDAS DE 
OLIVEIRA 

14/07/2021 - 2118:37 550.00 (Proposta) 28.783.796/0001-15 - E. ARAUJO DOS 
SANTOS 

15/07/2021 - 104035 475,05 22193 24310001-26 - W. CALDAS DE 
OLIVEIRA 

15/07/2021 - 10:42:52 54500 28.783.796/0001-15 - E. ARAUJO DOS 
SANTOS 

15/07/2021 - 1043:15 T 530,00 28/83.796/0001-15 - E ARAUJO DOS 
SANTOS 

LOTE 0003 - ITEM 0006 - Lurnináriâ aberta Saciaste E-27 
Data Valor CNPJ 

em parta) in 
COÀ,PRAS 

PUBLICAS 

Situação 
í 

Cancerado • Descurrainmento aos (tens: 6.1.5 a) Comprovação de 
aptidão no desempenho de atividade pertinente e compativel em 
características. quantidades e prazos com o objeta da licitação — 
Atestado(s) de ça cidade Técnica, fomecido(s) por pessoa jurídica de 
direito público miando for emitido por ente privado deverá 
este ser com Ited'Otti(eçicia de quem o subscreveu; poderá ser 
pedido Notas ; tóálait,COntiaios, que assegurem a veracidade dos 
mesmos. 20J7/2021 11.11)19, 

Co tce/a4 Amerrielarntet:numpriu com Diligência CorIra doodan
art.38 doi neto 10024,19 21/07/2021 1669;35 

Cancelft bescurepr eátouros itens: 6.1.5 a) Comprovação cie 
aptidão hqêiesempenho cte atividade pertinente e compatível em 
caracteristr,Cas. quantidades e prazos coma objeto da licitação — 
AtestaMe):cle-Capacioacte-técnica, fomecido(s) por pessoa jurídica de 
direito abeire° ou privado, quando for emitido parente privado devera 
este ser6541 firma recOnhecida de quem o subscreveu; poderá ser 
pedido Nértás Fiscais e'COntratoS, que assegurem a veracidade dos 
mesmos.20107/2021 11:12:19 

Cancelarlov Arrematante não cumpriu com Diligência Contrariando o 
art.38 do clqcreto 10024119 21/07/2021 16:59:35 

1i ;V • 
Cancelado:- Arrematante não cumpriu com Diligência Contrariando o 
art 38 &decreta 10024(19 21!07/2021 16:59:35 

Situação 

licurnentd gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas ern 22/01/2021 às 6.14 28 

't 



14/07/2021 - 1926:28 5188 (propOsta) 22.193 243/0001.26 -'5 CALDAS DE Calce 
OLIVEIRA 

14/07)2021 - 21 19 05 

15)07/2021 - 10:39:56 

15/07/2021 - 10:40:56 

o O ento aos itens- 6 1 5 a) Comprovação de 
e atividade pertinente e compatível ern 

prazos com o objeto da lidtacão - 
, 0 1 tpe • cnicia, fornecido(s) por pessoa juridica de 

.I,4r rt it _,.., 
reconfieida de quem o subscreveu, poderá ser 
Vadó; dclo 'for emitido por ente privado devera 

ijãecticlia,NeSaS Fiscais e CorilFatoS, que assegurem a veracidade dos 
írbeSmã 20072021 1112; IS' 

4600 

. 

461,00 (proposta) 28 783 796/0001-15 - E. ARAUJO DOS Cancelado. ,-I Arrematante não:ciai-tono com Diligência Contrariando o 
SANTOS /11.38 do decreto 10024119 21./07/2021 165935 

51,18 22.193.243/0001-26 - W. CALDAS DE Cancelado- Descumprimento aos itens: 6.1.5 a) Comprovação de 
OLIVEIRA aptidão no desempenho de atividade pertinente e compativel em 

características, quantidades e prazos com o objeto da licitação - 
Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido(s) por pessoa (uridica de 
direito publico ou privado, quando for emitido por ente privado deverá 
este ser com firma reconhecida de quem o subscreveu; poderá ser 
pedido Notas Fiscais e Contratos, que assegurem a veracidade dos 
mesmos.. 20/0712021 11:12:19 

• 
34,50 28.783.796/0001-15 - E ARAUJO DOS Cancelado - Arrematante não cumpriu com Diligência Contrariando o 

SANTOS ad.38 do decreto 10024/1921/07/2021 1659:35 

LOTE 0003 - ITEM 0007 - Luminária LED em corpo de alumínio Injetado a alta pressão, com acabamento em pintura 
eletrostática; difusor liso plano; conjunto óptico com módulos de 128 LEDs com lentes incorporadas; dimerizavel 0-10V; driver 
incorporado a luminária com dissipador de calor, tensão nominal 220V; FP mínimo 0,95; temperatura de trabalho até 40°C; índice 
de reprodução de cor >70%; vida útil mínima de 60.000h; encaixe para ponta debraço bom ajuste de Inclinação; grau de 
proteção IP66 e resisténcia a impacto ii(08, com fluxo luminoso mínimo de 30.000Iux 
Data Valor CNPJ Situação 

14/07/2021 19.26.57 536.10 (proposta) 22.193.243/0001-26 - W. CALDAS DE Cancelado - Descumprimento aos itens: 6.1.5 a) Comprovação de 
OLIVEIRA aptidão no desempenho de atividade pertinente e compativel em 

caractéristicas. quantidades e prazos com o objeto da licitação - 
Atestadols) de Capacidade Técnica, fomeddo(s) por pessoa juridica de 
direito aúblirio ou privado, quando for emitido por ente privado devera 
este ser corri firma reconhecida de quem o subscreveu; poderá ser 
pedido Notas Fiscais e Contratos, que assegurem a veraddade dos 
mesmos. 20/07/2021 11 12'19 

760,00 (proposta) 28.783196/0001-15 - E. ARAUJO DOS Cancelado.- Arrematante não cumpriu com Diligênda Contrariando o 
SANTOS art.38 do decreto 10024/19 21/07/2021 16:59:35 

570.00 28183196/0001-15 - E. ARAUJO DOS Cancelado -Arrematante não cumpriu com Diligência Contrariando o 
SANTOS ar1.38 do decreto 10024/19 21107/2021 16:59:35 

14107/2021 - 21:19:36 

15/07/2021 - 10:40:24 

15,0712021 - 10:40:48 535,89 22.193.243/0001-26 - W. CALDAS DE Cancelado - Descomprime nto aos (tens: 6.1.5 a) Comprovação de 
OLIVEIRA aptidão na desempenho de atividade pertinente e compaWel em 

caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto da licitação - 
Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido(s) por pessoa jurídica de 
direito público ou privado, quando for emitido por ente privado deverá 
este ser com firma reconhecida de quem o subscreveu; poderá ser 
pedido Notas Fiscais e Contratos, que assegurem a veracidade dos 
mesmos. 20'0712021 111219 

LOTE 0003 - ITEM 0008 - Luminária LED em corpo de alumínio injetado a alta pressão, com acabamento em pintura 
eletrostática; difusor liso plano; conjunto óptico com módulos de 64 LEDs com lentes incorporadas; dimerizavel 0-10V; driver 
incorporado a luminária com dissipador de calor, tensão nominal 220V; FP mínimo 0,95; temperatura de trabalho até 40°C; índice 
de reprodução de cor >70%; vida útil mínima de 60.000h; encaixe para ponta de braço com ajuste de Inclinação; grau de 
proteção IP66 e resistáncia a Impacto 14(08, com fluxo luminoso mínimo de 17.000Iux 
Data Valor CNPJ Situação 

14/07/2021 - 19:27:27 

14/07/2021 - 21:20:05 

15/07/2021 - 10:40:09 

15/07/2021 - 1041:30 

15/0712021 - 10:41:51 

15/072021 - 1042:18 

642,63 (proposta) 22.193.243/0001-26 - W. CALDAS DE Cancelado - Descomprimem° aos itens: 6_16 a) Comprovação de 
OLIVEIRA aptidão no desempenho de atividade pertinente e campa/sei em 

caracteristicas, quantidades e prazos como objeto da licitação - 
Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido(s) por pessoa juridica de 
direito público ou privado, quando for emitido por ente privado deverá 
este ser com firma reconhecida de quem o subscreveu: poderá ser 
pedido Notas Fiscais e Contratos, que assegurem a veracidade dos 
mesmos. 20/0712021 11:12:19 

450,00 (proposta) 28.783.796/0001-15 - E. ARAUJO DOS Cancelado - Arrernalante não cumpriu com Diligência Contrariando o 
SANTOS art.38 do decreto 10024/19 21/07/2021 16:59:35 

642,03 22.193.24310001-26 -90. CALDAS DE Cancelado Descumpnmento aos tens: 6.1.5 a) Comprovação de 
OLIVEIRA aptidão no desempenho de atividade pertinente e compatível ern 

caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto da lidtação - 
Atestado(s) de Capacidade Técnica, fomecido(s) por pessoa juridica de 
direito público ou privado, quando .1or emitido por ente privado deverá 
este ser com firrna reconhecida dé quem o subscreveu, poderá ser 
pedido Notas Fiscais e Contratos.;que assegurem a veracidade dos 
mesmos. 20'07/2021 11:12.19 f 

445,00 28.783.796/0001-15 - E. ARAUJO DOS Cancelado - Arrematante não riu com Diligência Contrariando o 
SANTOS 56.38 do decreto 10024119 21 16:5935 

44000 2878379610001-15- E. ARAUJO DOS Cancelado - Arremata)) Mpriu com Diligência Contrariando o 
SANTOS 

410,00 28.783.790/0001-15. E. ARAUJO DOS Cancelado - Arrerrt4tadte.bicl.eiiimpriu com Diligência Contrariando o 
SANTOS 

61 39 do decreto 1. 7/3021 16:59:35 

art.38 do decreto 1002411921107/2021 16:59.35 

I 
LOTE 0004 - ITEM 0001 - Quadro de comando e proteção de sobrepor exterridãtP 65 600 400x200 - 
Data 

1.11. portai do 
. " 1" CO¥PRAS 
III PUBLICAS 

Valor CNPJ gum40, 

-0 

Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras PC, Iiçs em 22/0,7,2021 as 16:14:28. 
Pâglna 62 



14/07/2021 - 19:28:09 55e82 (propcista) 22.193.24310001-26 - VV CALDAS DE 
OLIVEIRA 

14/07/2021 - 20:27;10 900P (proposta) 23019.990/0001-05 - JOSE PEQUENO 
SOUSA. - ME 

15/07/2021 - 10:42,09 558,52 22.193243/0001-20.00 CALDAS DE 
OLIVEIRA 

Processo: 

Cancelado: Deserineanmento aos itens: 6 1 5 a) Comprovação de 
aptidão no desemnimhe de atividade pertinente e compatível em 
caracterlstiças. quantidades e prazos com o objeto da licitação - 
Atestado(s)lde Capacidade Técnica, Fornecido(s) por pessoa juridica de 
direito público os privado. quando for emitida) por ente privado deverá 
este ser corri firma reconhecida de quem o subscreveu; poderá ser 
pedido Notas Fiscais e:Contratos, que assegurem a veracidade dos 
mesmos. 24/0712021 11:12:19 : 

Caricelado1i Descurara/Intento aos ftens: 
62.."63; 641, 65, 66; e 61006111 
610 " As licitantes arcarão com lodos os custos decorrentes da 
obtãneao ã apresentação dos documentos para habilitação, a proposta 
degre otinicral e ás documentos de habilitação deverão ser anexados 
conço Tante ao i'egistro da proposta no sistema, as declarações e 
proPd OfIrRleral deverãe ser, assinadas digitalmente atraíres de 
usais' ira digiiot para conie'reaos mesmos autenticidade e integridade 
2010712021 10:24-24

• :), 1' 
Cancelado Descumprimento aos itens: 6.1.50) Comprovação de 
aptidão no desempenho de atividade pertinente e compatível em 
características. quantidades e prazos como objeto da licitação - 
Atestado(s) de Capacidade Técnica, fomecido(s) por pessoa jurídica de 
direito público ou privado, quando for emitido por ente privado deverá 
este ser com firma reconhecida de quem o subscreveu; poderá ser 
Pedido Notas Fiscais e Contratos, que assegurem a veracidade dos 
mesmos 20/07/2021 1112.19 

LOTE 0004 - ITEM 0002 - Quadro de stribuição/Cornando Metálico de e 
Terra 
Data Valor CNPJ • 

14/07/2021 - 19:28:39 431,63 (proposta) 22.193,243/0001-26 - W CALDAS DE 
OLIVEIRA 

14/0712021 -20:27:52 400,00 (proposta) 230t9.990/0001-05 - JOSE PEQUENO 
SOUSA ME 

15/0712021 - 10:42:19 - 431,08 22.193.243/0001-26 - W, CALDAS DE 
OLIVEIRA 

buiir 40'cirOUittia-cOrrítiarramento Fase, Neutro e 

Situação 

Cancelado - Descumprirnento aos itens: 6.1.5 a) Comprovação de 
aptidão no desempenho de atividade pertinente e compatível em 
características, quantidades e prazos com o objeto da imitação - 
Atestado(s) de Capacidade Técnica, Fornecido(s) por pessoa jurídica de 
direito público ou privado. atuando.for emitido por ente privado devera 
este ser com firma reconhecida de quem o subscreveu; poderá ser 
pedido Notas Fiscais e Contratos, que assegurem e veracidade dos 
mesmos. 20/07/2021 11:12.19 

Cancelado - Descumprimento aos itens: 
62. 6.3; 6.4; 6.5: 6.6: e 6.10 e 6.11 
6.10. As licitantes arearão com todos os custos decorrentes da 
obtenção e apresentação dos documentos para habilitação, a proposta 
de preços inicial e os documentos de habilitação deverão ser anexados 
concomitante ao registro da proposta no sistema, as declarações e 
empesta iniciai deverão ser assinadas digitalmente atreves de 
essinatura digital, para conferir aos mesmos autenticidade e integridade 
20;07/2021 1024:24 

Cancelado- Descumprimento aos itens: 6.1.50/ Comprovação de 
aptidão no desempenho de atividade pertinente e compatível em 
caractensticas, quantidades e prazos com o objeto da licitação - 

-Atestado(s) de Capacidade Técnica, fomecido(s) por pessoa jurídica de 
direito público ou privado, quando for emitido por ente privado deverá 
este ser com firma reconhecida de.quem o subscreveu; poderá ser 
pedido Notou Fiscais e Contratos, que assegurem a veracidade dos 
mesmos. 20/0712021 11:12:19 

LOTE 0004 - ITEM 0003 - Quadro de medição Monofásica PVC com caixa para proteção geral 
Data Valor CNPJ 

14107/2021 - 19.2858 59,85 (proposta) 22.193.243/0001-26 - W. CALDAS ()E 
OLIVEIRA 

14/07/2021 - 20-28.30 350,00 (proposta) 23.019.990/0001-05 - JOSE PEQUENO 
SOUSA -ME 

15/07/2021 -10:46:15 59,79 22.193.243/0001-26 - W. CALDAS DE 
OLIVEIRA 

Situação . 

Cancelado - Descumprimento aos itens: 6.1.50) Comprovação de 
aptidão no desempenho de atividade pertinente e compativel em 
daracteristicas. quantidades e prazos como objeto da licitação - 
Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido(s) por pessoa juridica de 
direito publico ou privado, quando for emitido por ente privado deverá 
este ser com firma reconhecida de quem o subscreveu poderá ser 
pedido Notas Fiscais e Contratos, que assegurem a veracidade dos 
mesmos. 20/0712021 11.12:1

Qqflvelado. Descia-oprime 'tens: 
3; 6' 4: 6.5, 6 6; e 

As licitante ,Ogifige m todos os custos dederrentes da 
tírh 'e e apresentaçá0febifienmentoe para habilitação, a proposta 
pr bn inicial e os cideurnentosde habilitação deverão ser anexados 

gaincó fterire ao regi06 da propoara no sistema, as declarações e 
latáj11. deverár(er à:á-atoadas digitalmente através de 
5ssin h digital, para ...conferir aoa mesmos autenticidade e integridade 
20/071!01 10-24'24 -• 
•-. -- • ared(r í 
,CandetWafb - Descumpennento arra ftens: 8.1.50) Comprovação de 
.aptidãMedesernpenlao de atividade pertinente e compatível are 
Carattàfi'àicas, quantidades e prazos come objeto da licitação - 
Atestarlo( de Capacidade Técnica, fomecido(s) por pessoa jurídica de 

jarrbfice ou privado, quando:for emitido por ente privado deverá 
este ser com firma reconhecida de quem o subscreveu; poderá ser 
pedido, Notas Fiscais e Contratos, que assegurem a veracidade dos 
írnesn1e.-1"z0107/2021 11:12,19 

LOTE 0004 - ITEM 0004 - Quadro de medição Pollfáslca Metálico com TCs e caixa para proteção geral 
Data Valor CNPJ 

preectdv 
COMPRAS 

PÚBLICAS 

siruaorriO':: 

gerado eletronicamente no Portal de Compras Putlicia 

a 1 

a• 

7/2021 as 10'141125 



14/07/2021 - 19:29.21 285;87 (p osta) 22.193.243/0001-26 - W. CALDAS DE 
OLIVEIRA 

14/07/2021 - 20:29:19 360,00 (proposta) 23.019.990/0001-05 -JOSE PEQUENO 
SOUSA - ME 

15,0712021 - 104627 265.80 22.193 243/0001-26 -1/V CALDAS DE 
OLIVEIRA 

Prc:mo: 

hÁirir 

CancelAdjOesairrprimento Odo itens: 6.1.5 a) Comprovação de 
aptidão an.Aesemoenlic de atividade pertinente e compatível ern 
caractenstiças:' quantidades e'prazos com o objeto da licitação - 
Alestadatsl-de Capacidade Técnica, fornecido(s) por pessoa juridica de 
direito público ou privado, quando for emitida por ente privado deverá 
este ser corri firma reconhecida de quem o subscreveu; poderá ser 
pedido Notas Fiscais e Contratos, que assegurem a veracidade dos 
meamos. 20/0712021 11:12:19 

Cancelada:: Descumprimento aias itens: 
6.2; 6.3; 64; 6.5: 6.6: e 6.10 e611 
6.10. As licitantes arcarão com todos os custos decorrentes da 
obtenção e apresentação dos documentos para habilitação, a proposta 
de preços inicial e os documentos de habilitação deverão ser anexados 
concomitante ao registro da proposta no sistema, as deciaraçoes e 
proposta inicial deverão ser assinadas digitalmente através de 
assinatura digital, para conferir aos mesmos autenticidade e integridade 
20/07/2021 10:24:24 

Cancelado - Descumprimento aos itens: 6.1 5 a) Comprovação de 
aptidão no desempenho de atividade pertinente e compatível em 
caractedstiças, quantidades e prazos com o objeto da lidtação - 
Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido(s) por pessoa jurídica de 
direito público nu privado, quando for emitido por ente privado deverá 
este ser com fiaria reconhecida de quem o subscreveu, poderá ser 
pedido Notas Fiscais e Contratos, que assegurem a veraddade dos 
mesmos. 20/07/2021 11:12:19 

LOTE 0004 - ITEM 0005 - Quadro de medição Polifesica PVC com caixa para proteção -gerai 
Data Valor CNPJ 

14/07/2021 - 19:29:41 91,46 (proposta) 22.193.243/0001-26 W. CALDAS DE 
OLIVEIRA 

14/07/2021 .2030:13 350,00 (proposta) 23,019,990/0001-05. JOSE PEQUENO 
SOUSA. ME 

15107/2021 - 10 46:33 91,40 22.193.243/0001-26 W. CALDAS DE 
OLIVEIRA 

SltuaçãO 

Cancelado Descumprimento aos itens: 6.1 5v/ Comprovação de 
aptidão no desempenho de atividade pertinente e compativel em 
caracteristicas. quantidades e prazos como objeto da licitação - 
Atestado(s) de Capacidade Técnica, fomecido(s) por pessoa juddica de 
direito público ou privado, quando for emitido por ente privado deverá 
este seroem firma reconhecida de quem o subscreveu; poderá ser 
pedido Notas Fiscais e Contratos, que assegurem a veracidade dos 
mesmos. 20,0712021 11:12:19 

Cancelado - Descumprimento aos itens: 
6.2: 6.3; 6.4; 6.5: 6.6; n6.10 e 6,11 
6.10. As licitantes arcarão dam todos os castos decorrentes da 
obtenção è apresentação dos docUmentos para habilitação, a proposta 
de preços inicial e os documentos de habilitação deverão ser anexados 
concomitante ao registro da proposta no sistema, as declarações e 
proposta inicial deverão ser assinadas digitalmente através de 
assinatura digital para conferir zoa mesmos autenticidade e integridade 
20/07/2021 10.24 24 

• 
Cancelado Descurnprime rito aos Itens: 6.1.5 a) Comprovação de 
aptidão no desempenho de atividade pertinente e compativel em 
caracteristices, quantidades e praZos como objeto da licitação - 
Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido(s) por pessoa juddica de 
direito pUblico ou pnvado, quando for emitido por ente privado deverá 
este ser com firma reconhecida da quem o subscreveu: poderá ser 
pedido Notas Fiscais e Contratos, que assegurem a veracidade dos 
rnesnios. 20/071202111:12:19 

LOTE 0004 - ITEM 0006 - Reator externo para lâmpada vapor de sódio 150 W 
Data Valor CNPJ 

14/07/2021 - 1930:01 55,61 (proposta) 22.193.24310001-26 W. CALDAS DE 
OLIVEIRA 

14/07/2021 - 203054 80,00 (proposta) 23.019.990/0001.05. JOSE PEQUENO 
SOUSA - ME 

15/07/2021 • 10.46:39 55,60 22.193.243/0001-26 - W. CALDAS DE 
OLIVEIRA 

SHuação 

Cancelado. Descumprimento aos itens; 6,1.5 a) Comprovação de 
aptidão no desempenho de atividade pertinente e compatível em 
características, quantidades e prazos como objeto da licitação - 
Atestado(s) de Capacidade Técnica, fomecido(s) por pessoa juridica de 
direito público ou privado, quando for emitido por ente privado deveã 
este ser com firma reconhecida de quem o subscreveu; poderá ser 
pedido Notas Fiscais e Contratos, que assegurem a veracidade dos 
mesmos. 20/07/2021 11:12.19 ' 

Cancelado - Descurnprimento aos itens: 
62: 6.3: 64, 6.5, 6 6, e 6.10 e 6.11 
6.10. As licitantes arcarão tom todos os custos decorrentes da 
obtenção e apresentação dos documentos para habilitação, a proposta 
de preços iniciai nus documentos de habilitação deverão ser anexados 
concomitante ao registro da proposta no sistema, as oeciarações e 
proposta inicial deverão ser assinadas digitalmente através de 
assinatura digital, para conferir acia mesmos autenticidade e integridade 
20/07/2021 10:2424 . t 

Cancelado - Descumprimento age:itens: 6.1.5 a) Comprovação de 
apfeláb no desempenho de atiyilade pertinente e compatível em 
caracte Ostras, quantidades Zos como objeto da licitação - 
Atestadots) de Capacidade T iica, romecido(s) por pessoa jurídica de ., , , 
direito público ou privado, qi , : , -for emitido por ente privado deverá 
este ser com honra reconhecida d' e quem o subscreveu; poderá ser 
pedido Notas Fiscais e Contratos, que assegurem a veracidade dos 
meros. 20/07/2021 1112.19 , .. 

LOTE 0004 - ITEM 0007 - Reator externo para lâmpada vapor de sódio 250 W,;;,', 
Data Valor CNPJ SIttláção 

COMPRAS Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Pa 21 ás 16 1428. 
PUBLICAS 



Data Valor CNPJ 

1467/2921 - 19.30.40 08,76 (empesta) 22,193,243/0001-26. W CALDAS DE 
OLIVEIRA 

14/07/2021 .20:32,29 55.00 (proposta) 23.019.990/0001-05 -JOSE PEQUENO 
SOUSA - ME 

15/07/2021 - 10:42:29 68,06 22.193.243/0001-26 W. CALDAS DE 
OLIVEIRA 

14/07/2021 - 19:30:19 77,31 (proposta) 22.193.243/0001-26 - W. CALDAS DE 
OLIVEIRA 

14/07/2021 -2031:45 .80.00 (proposta) 23.019.990/0001-05 - JOSE PEQUENO 
SOUSA i ME 

15/07/2021 - 10.46.44 77,28 22.193.243/0001-26 W. CALDAS DE 
OLIVEIRA 

Pmcpsso: ~40 
F');'[ 

/ 

Cancelado - Descurnpnmento aos itens: 6.1.5 a) Comprovação de 
aptidão no desempenho de atividade pertinente e compatível em 
caractensticas, quantidades e prazos com o objeto da licitação — 
Atestadots) de Capacidade Técniga, fornecido(s) por pessoa jurídica de 
direito público ou privado, quando for emitido por ente privado deverá 
este ser com firma reconhecida de quem o subscreveu, poderá ser 

s Piscam e Contratos, que assegurem a veracidade dos 
7/2021 1112:19 ; 

. ; 
mcuprimento aos /tens. 

62r 65 6.6.e 6 10 e611 
610 . .. .Af ficitarites arcarão com todos os custos decorrentes da 
;obtenção eapresentação dos documentos para habilitação, a proposta 
de preços inicial e 'os documentes de habilitação deverão ser anexados 
Concomitante ao registro da propoeta no sistema, as declarações e 
proposta Inicial deverão ser assinadas digitalmente através de 
assinatura digital, para conferir aos mesmos autenticidade e integridade 
20/07/2021 10:24:24 

Cancelado - Descumptimento aos itens: 6.1.5 a) Comprovação de 
aptidão no deserrpienho de atividade pertinente e compatível em 
características, quantidades e prazos com o objeto da licitação — 
Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido(s) por pessoa jurídica de 
direito público ou privado. quando for emitido por ente privado deverá 
este ser com firme reconhecida de quem o subscreveu; poderá ser 
pedido Notas Fiscais e Contratos, que assegurem a veracidade dos 
mesmos. 20/07/202111:12.19 

LOTE 0004 - ITEM 0008 - Reator externo para Impada vapor de sódio 70 Vsí „ 
Situação • 

• 
Cancelado - DescuMprimento aos itens: 6.1.5 a) Comprovação de 
aptidão no desempenho de atividade pertinente e cornpativel em 
caracterisficas, quantidades e prazos como objeto da licitação — 
Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido(s) por pessoa jundica de 
direito público ou privado, quando for emitido por ente privado deverá 
este ser com firma reconhecida de quem o subscreveu, poderá ser 
pedido Notas Fiscais e Contratos, que assegurem a veracidade dos 
mesmos 20/07/2021 11.1219 

Cancelado - Descuinprimento aos itens; 
6 2: 6.3; 6 4: 6.5. 66; e 6.10 e 611 
8 10. As licitantes arcarão com todos os custos decorrentes da 
obtenção e apresentação dás documentos para habilitação. a proposta 
de preços inicial e os documentos de habilitação deverão ser anexados 
concomitante ao registro da proposta no sistema, as declarações e 
proposta inicial deverão ser assinadas digitalmente através de 
assinatura digital, para conferir aos mesmos autenticidade e integridade 
20/07/2021 10:24:24 

Cancelado Descumprimento aos itens: 6.1.5 a) Comprovação de 
aptidão no desempenho de atividade pertinente e compalivel em 
caractedsticas, quantidades e prazos como objeto da licitação — 
Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido(s) por pessoa juridica de 

'direito público ou privado, quando for emitido por ente privada deverá 
este ser com firma reconhecida de queres subscreveu, poderá se: 
pedido Notas Fiscais e Contratos, que assegurem a veracidade dos 
mesmos 20/07/2021 11:12:19 

LOTE 0004 - ITEM 0009 - Reator externo para limpada vapor sodio 100 W 
Data Valor CNPJ 

14,117(202.1 - 19•31157 47.77 (proposta) 22.193.243/0001-26 W. CALDAS DE 
OLIVEIRA 

14/07/2021 - 20:32:59 58,00 (proposta) 23619.990/0001-05 -JOSE PEQUENO 
SOUSA - ME 

15/07/2021 - 10:47:06 44,75 22.193.243/0001-26 - W. CALDAS DE 
OUVE/RÃ 

Situação 

Cancelado- Descumprimento aos itens: 6.1.5 a) Comprovação de 
aptidão no desempenho de atividade pertinente e compativei em 
características, quantidades e prazos como objeto da imitação — 
Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido(s) por pessoa jurídica de 
direito público ou privado, qua do for emitido por ente privado devera 
este ser com filma reconhed" ; e quem o subscreveu; poderá ser 
pedido Notas Fiscais e Cor/ t. qun assegurem a veracidade dos 
mesmos. 2010712021 11;12;

Cancelado- Descurronme /As itens: 
6 2; 6.3; 6.4; 6:5; 6.6; e 6.1; W61.-11 
6.10, As licitantes xieaffit, com todos os custos decorrentes da 
obtenção e apresentação 40 ddcumentos para habilitação, a proposta 
de preços inicial e os docuMentos de habilitação deverão ser anexados 
concomitante ao registro de proposta no sistema, as declarações e 
prOposta viciei deverão se sSinadas digitalmente através de 
assinatura digital, para conferir; dos mesmas autenticidade e integridade 
20/07/2021 10:24:24 

Cancelado - Descumprimento ates itens: 6.1.5 a) Comprovação de 
aptidão no desempenho deatividede pertinente e compatível em 
caPactensticas, quantidades e prazos com o objeto da licitação — 
Atestado(s) de Capacidade: Técnica, tomecido(s) por pessoa jurídica de 
direito público 011 privado, quando for emitido par ente privado deverá 
este ser com firma reconhecida de- quem o subscreveu; poderá ser 
pedido Notas Fiscais e Contratos; que assegurem a veracidade dos 
meemos. 20/07/2021 11:12:19 

7 

LOTE 0004 - TEM 0010 - Reator externo para lâmpada vapor metálico 1000 W, 
Data Valor CNPJ 

portal de 
COMPRAS 

PUBLICAS 
Documento gerado eietronicamente no Portal de Compras Publicas lern 22/0712021 ás 16:14:28. 



Data Valor CNPJ 

14/07/2021 - 19:32:56 119,04 (proposta) 22.193243/0001-26 -W. CALDAS DE 
OLIVEIRA 

14/07/2021 - 20:34:47 80,00 (proposta) 23.019.990/0001-05 -JOSE PEQUENO 
SOUSA - ME 

15/07,2021 - 1043:03 its,as 22.193 243/0001.26 - W. CALDAS DE 
OLIVEIRA 

14/07/2021 - 19:31:17 2603 (prdpoSta) 22193.24310001-26 - W. CALDAS DE 
OLIVEIRA 

14107/2021 - 20 33'43 150,00 (proposta) 23.019.990/0001-05 - JOSE PEQUENO 
SOUSA -ME 

15,0712021 - 10:42:48 268,53 22.193.243/0001-26 W CALDAS DE 
OLIVEIRA 

Prc:rn7,o: 

Cancela' dee. bescUMprtrnento aos itens: 81.5 a) Comprovação de 
aptidão nddesempenho de atividade pertinente e compativel em 
caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto da lidtação - 

•Atestado(SïpeCapecidade Técnica, fornecido(s) por pessoa jurídica de 
direito Púb(e6 ou privado, quando for emitido por ente privado deverá 
este ser Cern firma reconhecida de quere o subscreveu; poderá ser 
pedido. Notas Fiscais e Contratos, que assegurem a veracidade dos 
mesmos. 26A3712021 11:12:19 

Cancelado- Descumprimento aos itens: 
6.2; 6.3; 6.4; 6.5; 6.6; e 6.10 e 6.11 
6.10. • •As licitantes arcarão dom todos os custos decorrentes da 
obtenção e apresentação dos documentos para habilitação, a proposta 
de preços inicial e os documentos de habilitação deverás ser anexados 
concomitante ao registre da proposta no sistema, as declarações e 
proposta inicial deverão ser assinadas digitalmente através de 
assinatura digitai, para conferir aos mesmos autenticidade e integridade 
20107/2021 10:2424 

Cancelado- Descumprinlento aos itens: 6.1.5 a) Comprovaçào de 
aphdão no desempenho de atividade pertinente e eximpativel oro 
caracteristicas. quantidades e prazos como objeto da licitação - 
Atestado(s) de Capacidade Têcnica, fomecido(s) por pessoa jurídica de 
direito público ou privado, quando for emitido por ente privado devera 
este ser corri firma reconhecida de quem o subscreveu; poderá ser 
pedido Notas Fiscais e Contratos, que assegurem a veracidade dos 
mesmos. 20107/2021 11 12 19 

LOTE 0004 - ITEM 0011 - Reator externo para lâmpada vapor metálico 250W". 
Data Valor CNPJ 

14/07/2021 - 19:31:40 95,44 (proposta) 22.193.243/0001-26 - W. CALDAS DE 
OLIVEIRA 

14/07/2021 - 20:34:16 80,00 (proposta) 23.019.99010001-05 - JOSE PEQUENO 
SOUSA- ME 

15/07/2021 - 10:42:55 95,00 22.193.243/0001-26 W CALDAS DE 
OLIVEIRA 

num°
Cancelado - Descurnprimento aos itens: 6.1.5 a) Comprovação de 
aptidão no desempenho de atividade pertinente e compafivel em 
características, quantidades e prazos como objeto da licitação - 
Atestado(s) de Capacidade Técnica, fomecido(s) por pessoa juddica de 
direito público se privado, quando for emitido por ente privado deverá 
nele etrr com firma reconhecida de quem o subscreveu; poderá ser 
pedido Notas Fiscais e Contratos, que assegurem a veracidade dos 
meemos. 20/07/2021 11:12)9 

Cancelado - Descureprirnento aos itens: 
6.2; 6.3, 6.4: 6.5, 6.6; c610 06.11 
6.10. As licitantes arcarão com todos os custos decorrentes da 
obtençãoe apresentação dos documentos para habilitação, a proposta 
de 151,30s inicial e os documentos de habilitação deverão ser anexados 
concomitante ao registro da proposta no sistema as deciarad5es e 
proposta inicial deverão ver assinadas digitalmente através de 
assinatura digital, para conferir aos mesmos autenfiddade e integndade 
20/07/2021 1024'24 

Cancelado. Descurnpnmento aos itens: 6.1.5 a) Comprovação de 
aptidão nb desempenho de atividade pertinente e compativel em 
carecferisticas quantidades e prazos com o objeto da licitação - 
Ateefedo(s) de Capacidade Técnica, tomecido(s) por pessoa juridica de 
direi*" Publico °derivado, quando for emitido por ente privado deverá 
este1tr1etr com firma reconhecida cio quem o subscreveu; poderá ser 
pedfdOtotas Fiscais e Contrates, que assegurem a veracidade dos 
mesjitfis. 20/07/2021 11.1219 

LOTE 0004 - ITEM 0012 - Reator externo para lâmpada vapor metálico 400W 
SIMação 

:,-
Cancelado- Descurnprimento aos itens: 6.15v; Comprovação de 
apedeb no desempenho de atividade pertinente e compativel em 
caractedsticas, quantidades e prazos com o objeto da licitação - 
AterMado(s) de Capacidade Técnica, fornecido(s) por pessoa juridica de 
direito 'público ou privado, quando for emitido por ente privado deverá 
estã ser com firma reconhecida de quem o subscreveu; poderá ser 
pedido Notas Fiscais e Contratos, que assegurem a veracidade dos 
mesntris. 20/07/20211112,18 

e e 
Cancê1ado - Descumprimento aos itens: 
6 21 5.6: 6.4; 6.5, 5.5. e 6.10 e 6.11 
6.10 As licitantes arcarão com todos os custos decorrentes da 
obtenção e apresentação dos documentos para habilitação, a proposta 
de pre?os inicial e os documentos de habilitação deverão ser anexados 
conceadtante ao registro da posta no sistema, as declaraçoes e 
prdigila inicial deverão ser adas digitalmente através de 
aseinielura digital, para cvri p mesmos autenticidade e integridade 
201072021 1024 24 1

tritlte ieffrf 
Ca3Wfacio - Cleucompriro 6-11ens. 6.1.5 ai Comprovação de 
aplfde no desempenho delll9iúde pertinente e compatível em 
caPat risticas, quaetidadblePratros como objeto da lidtação - 
Atar. ofm de Capacidade Técnica. fomecidors) por pessoa juridica de 
diréjto:Publico ou pri,:adie1etrando for emitido por ente privado deverá 
este ser com firma reconhecida de quem o subscreveu; poderá ser 
pedidoSotas Fiscais e Coetratos, que assegurem a veracidade dos 
mesmos. 20/0712021 11'12,19 . 

LOTE 0004- ITEM 0013 - Relé de sobrecarga 12° 
Data Valor CNP,' 

chie 
COMPRAS Documento gerado eletronicamente no Podai de Compras Públicas em 22107 16:148. 

PÚBLICAS 

Situação 



14/07,2021 - 19:33:12 

14/0712021 -203523 

15/07/2021 - 10:43:12 

Processo: 

100,40 (proposta) 2/191243/0001-26 - W CALDAS DE Cancelado - Descumprimento aos/tens. 6.1 5 a) Comprovação de 
OLIVEiRA aptidão no desempenho de atividade pertinente e compativel em 

caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto da licitação - 
Atestadors) de Capacidade Técnida, Fornecido(s) por pessoa jurídica de 
direito público ou privado. querido for emitido por ente privado devera 
este ser com firma reconh - ' e quêm o subscreveu; poderá ser 
pedido Notas Fiscais [ )aue assegurem a veracidade dos 
eariarnos_ 20/07/20 

2800 (proposta) 21019990/0001-05 - JOSE PEQUENO NlIcelado, Desc nr6 os Itens: rgit' 
SOUSA -ME 26.3. 64 65 6 • e 6 10e6:11 

51 As licitantea areerifib com todos os custos decorrentes da 
obtenção e apresentação dos documentos para habilitação, a proposta 

"de preços raiciaí e os documentos de habilitação deverão ser anexados 
concornitante ao registro da proposta no sistema, as declarações e 
proposta ín ial deserde ser assinadas digitalmente através de 
assinatura digitai, para conferir aos mesmos autenticidade e integridade 
2010712021 10:24:24 

10000 22.191243/0001-26 - W. CALDAS DE Cancelado- Descumpnrnento aos itens: 6.1.5 a) Comprovação de 
OLIVEIRA aptidão no desempenho de atividade pertinente e compatível em 

características, quantidades e prazos com o objeto da licitação - 
Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido(s) por pessoa juridica de 
direito público ou privado. quando for emitido por ente privado deverá 
este ser com firma reconhecida de quem o subscreveu; poderá ser 
pedido Notas Fiscais e Contratos, que assegurem a veracidade dos 
mesmos. 20/07/202111:12:19 

LOTE 0004- ITEM 0014 - Relé de sobrecarga 25° 
Data Valor CNN Situação 

14107/2021 - 19-3330 120,56 (proposta) 2/193.243/0001-26 -92 CALDAS DE Cancelado - Descumprimento aos Rens: 6.1.5 a) Comprovação de 
OLIVEIRA aptidão no desempenho de atividade pertinente e compativel em 

ctaracteristicas, quantidades e prazos com o objeto da lidtação - 
Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido/o; por pessoa juridica de 
direito público ou privado, quando for emitido por ente privado deverá 
este ser com firma reconhecida de quem o subscreveu: poderá ser 
pedido Notas Fiscais e Contratos, que assegurem a veracidade dos 
mesma. 20/072021 11.12-19 

14/07/2021 - 20:35:58 

15/07/2021 - 10.4320 

25.00 (proposta) 21019 99010001-05 - JOSE PEQUENO Cancelado - Descumprimento aos tens: 
SOUSA - ME 62. 6.3; 6.4; 05; 6.0; e 6.10 e 6.11 

6.10. ' As licitantes arcarão com lodosas custos decorrentes da 
obtenção e apresentação dos documentos para habilitação, a proposta 
de preços inicial e os documentos de habilitação deverão ser anexados 
concomitante ao regisvo da proposta no sistema, as declarações e 
proposta inicial deverão ser assinadas digitalmente através de 
assinatura digital, para conferir aos mesmos autenticidade e integridade 
20/072021 10:2424 

120,06 22.193.243/0001-26 - W. CALDAS DE Cancelado r Descurnprimento aos itens; 6.1.5 a) Comprovação de 
OLIVEIRA aptidão no desempenho de atividade pertinente e compalivel em 

caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto da licitação - 
Atestado(s) õe Capacidade Técnica, tomecido(s) por pessoa juridica de 
-direito público ou pnvado, quando for emitido por ente privado deverá 
este ser com firma reconhecida de quem o subscreveu; poderá ser 
pedido Notas Fiscais e Contratos, que assegurem a veraddade dos 
mesmos. 20/07/2021 11:1219 

LOTE 0004 - ITEM 0015 - Relé falta de fase 380v 
Data Valor CNPJ Situação 

14,07/2021 - 19 :93 48 139 19 (proposta) 22,193.243/0001-26 W CALDAS DE Cancelado- Descumprimento aos tens: 6.1.5 a) Comprovaçao de 
OLIVEIRA aplidãe no desempenho de atividade pertinente e compativel em 

caracteristicas, quantidades e prazos come objeto da licitação - 
Atestado(s) de Capacidade Técnica, fomecido(s) por pessoa juridica de 
direito público ou privado, quando for emitido por ente privado devera 
este ser com firma reconhecida de quem o subscreveu; poderá ser 
pedido Notas Fiscais e Contratos, que assegurem a veracidade dos 
mesmos. 20/07/2021 11i12i 19 

14;07/2021 - 20;36:40 

15/07/2021 - 10:43:29 

25,00 (proposta) 23.019990/0001-05 - JOSE PEQUENO Cancelado Descumprimento aos itens: 
SOUSA - ME 6 2: 6.3; 6.4; 6.5; 6.6; e 6.10 e 6.11 

6.10. As licitantes arcarão com lodosas custos decorrentes da 
obtenção e apresentação dos documentos para habilitação, a proposta 
de preços inicial e os documentos de habilitação deverão ser anexados 
concomitante ao registro da proposta no sistema, as deciarações e 
proposta inicial deverão ser assinadas digitalmente através de 
assinatura digital, para confedr aos mesmos autenticidade e integridade 
20107/2021 10:24:24 

138,99 22.193.243/0001-26 W. CALDAS DE Cancelado - Descompamento aos (tens: 6.1.5 a) Comprovação de 
aptidão no desempenho de arividade pertinente e compativel em 
características. quantidades e prazos com o objetado lidtação - 
Atestadots) de Capacidade Técnica, tomecido(s) por pessoa jurídica de 
direito público ou privado, quando for emitido par ente privado deverá 
este ser com firma reconhecida de quem o subscreveu, poderá ser 
pedido Notas Fiscais e Contratos, que assegurem a veracidade dos 
mesmos. 20/072021 11-12:19 

OLIVEIRA 

LOTE 0004 - ITEM 0016 - Relé de tempo 220v 
Date Valor CNPJ 

portur 
COMPRAS 
PúBliCAS 

Situ 

g 

Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras PUOic'es em.22/07/2021 às 16:14:28. 
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14/0772021 19 34 09 f 7 43 (pró:prista) 22.19324310001-26 -60 CALDAS DE 
OLIVEIRA 

14/07/2021 - 20 37:09 560 (proposta) 23.019.990/0001-05 - JOSE PEQUENO 
SOUSA -ME 

15107/2021 - 10:43:37 10760 22.193.243/0001-26 - yv CALDAS DE 
OLIVEIRA 

. ancelado - DesPiiMptimento aos itens: 6,1.5 a) Comprovação de 
4ptid0ci no desempenho de atividade pertinente e compativel em 
gaitapteristicas. quaatidades e pra os core o objeto da licRação - 
Atestado(s) de Capiacidade Técnica, fornecido(s) por pessoa juridica de 
direito p O 00 O pdvado, gtiando for emitido por ente privado deveã 
aste ser com finca reconhecida de quem o subscreveu; poderá ser 
pedido Notas Fiscais é Contratos, que assegurem a veracidade dos 
Mesmos 20/07/2021 11:12:19 ' 

Cancelado - Descumprimento aos-itens: 
6.2; 6 3: 6 4; 6 5; 6.6: e8.10 e 6.11 
6.10 As licitantes arcarão com todos os custos decorrentes da 
obtenção e apresentação dos documentos para habilitação, a proposta 
de preços inicial e os documentos de habilitação deverão ser anexados 
concomitante ao registro da proposta no sistema, as deciaraçoes e 
proposta inicial deverão ser assinadas digitalmente através de 
assinatura digital, para conferir aos mesmos autenticidade e integridade 
20/07/2021 10:24:24 

Cancelado - Descumprimento aos itens: 6.1 Sai Comprovação de 
aptidão no desempenho de atividade pertinente e cornpativel em 
características quantidades e prazos corno objeto da licitação 
Atestado(s) de Capacidade Técnica, fomecido(s) por pessoa luridica de 
direito público OU privado, quando for emitido por ente privado deverá 
este ser com firma reconhecida de quem o subscreveu; poderá ser 
pedido Notas Fiscais e Contratos, que assegurem a veracidade dos 
mesmos. 20107/2021 1112 19 

LOTE 0004- ITEM 0017- Role bimetálico de 11-25v 
Data Valor CNPJ 

14/0112021 064:26 114,88 (proposta) 22.193.243/0001-26 W. CALDAS DE 
OLIVEIRA 

14/07/2021 - 20 37.49 108,00 (propoata) 23.019.99010001-05 - JOSE PEQUENO 
SOUSA - ME 

1510712021 - 10:43,49 114,38 22,191243/0001-26 - W. CALDAS DE 
OLIVEIRA 

Situação 

Cancelado Descumprimento aos Rens: 6.1.5 a) Comprovação de 
aptidão no•desempenho de atividade pertinente e compativel eis 
taracteriatices, quantidades e prazos como objeto da licitação - 
Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido(s) por pessoa jurídica de 
direito público ou privado, quando for emitido por ente privado deverá 
este Ser Com firma reconhecida de quem o subscreveu; poderá ser 
pedido Notas Fiscais e Contratos, "que assegurem a veracidade dos 
meamos. 20107/2021 11:12:19 ' 

Cancelado Descumprimento aos tens: 
61 6.3; 6.4; 6.5, 6.6, e 6.10 e 6.11 
6.10. • As licitantes arcarão 'asrn todos os custos decorrentes da 
obtenção e apresentação dos documentos para habilitação, a proposta 
de preços inicial e os documentos de habilitação deverão ser anexados 
concomitante ao registm da proposta no sistema, as declarações e 
proposta inicial deverão ser assinadas digitaImente através de 
assinatura digital, para conferir aos mesmos autenticidade e integridade 
2010712021 10:24:24 

Cancelado. Desc.:limpamento aos •itens 6.1.5 a) Comprovação de 
aptidão rio deserripentio de atividade pertinente e compalivel em 
caracteristicas. quantidades e praias com o objeto da licitação - 
Atestado(s) de Capacidade Técnica, fomecido(s) por pessoa juridica de 
direito publico ou privado, quandefor emitido por ente privado devera 
este ser com firma reconhecida de quem o subscreveu; poderá ser 
pedido Notas Fiscais e Contratos, que assegurem a veracidade dos 
mesmos. 30/0712021 11.1219 1: 

LOTE 0004 - ITEM 0018 - Rele bimetálico de 6-18° 
Data Valor CNPJ 

1407/2021 - 1934:43 90,16 (proposta) 22.193.243/0001-26 - W. CALDAS DE 
OLIVEIRA 

14107/2021 - 20;38;19 108,00 (pmposta) 23 019 990/0001-05 -JOSE PEQUENO 
SOUSA - ME 

15/07/2021 - 1047:12 90,15 22.193.24310001-26 • Via CALDAS DE 
OLIVEIRA 

SIttiação 
. : 

Caricetado Descurnprimento aos itens: 6.1.5 a) Comprovação de 
aptiLlãO no desempenho de atisidade pertinente e compatível em 
catacteristicas, quantidades e praYos com o objeto da licitação - 
AteStado(s) de Capacidade Técnica, fomecido(s) pot pessoa jurídica de 
direito Público ou privado, quando for emitido por ente privado deverá 
este s43 coes firma reconhecida de quem o subscreveu; poderá ser 
pediste tio/as Fiscais e Contratos, que assegurem a veracidade aos 
mesmos. 2010712021 11:12:19 ; 

Cariceiado - Descomprime nto aastrens. 
622 , ; 6.ti, 6.6 6.6 e 6.10 6 6.11 
6.00 :: , As licitarites arcarão ,om lodos os custos decorrentes da 
obReil ., o e apresentação dos docUmentos para habilitação, a proposta 
d4f ; 4 Inicial e os doca os.,cle habilitação deverão ser anexados 
corii;o ita e ao re o d la no sistema, as declarações e 
P ial sa Fiadas digitalmente através de 

os mesmos autenticidade e integridade 
20767/26 

t.:, : - - ' . , , 
Cantottotcoo npdmeos avo Itens; 6.1.5 a) Comprovação de 
aptidão'. nO'llbStatiPariffradetatividade pertinente e compativel em 
barectenetiees: fitibraidaReSte prazos como objeto da licitação - , .- . 

ieStatIo(ifcle'Capacidade Técnica, fomecido(s) por pessoa iuddica de 
Sito,públitz ou raivado- Caia ndo 1ar emitido por ente privado deverá 

, te ser com firma recoenecida de. quem o subscreveu; poderá ser 
I 'pedido Notas Fiscais e Contratos,•que assegurem a veracidade dos 

mesmos. 2010772021 11:12.19 - 

LOTE 0004 - ITEM 0019- Solda em barra 
Data Valor CNPJ 

COMPRAS 
PÚBLICAS 

Situação 
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14/07/2021 - 19-35:12 1 443 (proposta) 22.193 243/0001-26 - VV. CALDAS DE 
OLIVEIRA 

14/07/2021 - 20 39:17 17,00 (proposta) 23.019.99010001-05 -JOSE PEQUENO 
SOUSA -ME 

15/07/2021 - 10:44:00 89,95 22.193.24310001-26 - W. CALDAS DE 
OLIVEIRA 

15/07/2021 - 10:4439 144,00 22.193.243)0001-26- W. CALDAS DE 
OLIVEIRA 

Cancelado Descurnpnrnento aes itens: 6.1.5 a) Cornprovação de 
'aptidão no desempenho de atividade pertinente e compatível em 
características, quantidades e prazos com o objeto da licitação - 
Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido(a) por pessoa juridica de 
direito público ou privado, quando for emitido por ente privado deverá 
este ser com firma reconhecida de quem o subscreveu; poderá ser 
pedido Notas Fiscais e Contratos, que assegurem a veracidade dos 
mesmos. 20/07/2021 11.1219 

Cancelado - Descumprimento aos hens: 
6.2; 6.3; 6.4; 6.5/0.6. e 6.10 e 6.11 
6.10. As licitantes arcarão coro todos os custos decorrentes da 
obtenção e apresentação dos documentos para habilitação, a proposta 
de preços inicial e os documentos de habilitação deverão ser anexados 
concomitante ao registro da proposta no sistema, as declarações e 
proposta iniciai deverão ser assinadas digitalinente atreves de 
assinatura digital, para confere aos mesmos autenticidade e integridade 
20/07r2021 1024:24 

Cancelado 15/07/2021 10.44.31 

Cancelado. Descumphmento aos itens: 6.1.5 a) Comprovação de 
aptidão no desempenho de atividade pertinente e compatível ein 
caractehsticas, quantidades e prazos com o objeto da firotação - 
Atestado(s) de Capacidade 'Técnica, tomecido(s) por pessoa jurídica de 
direito público ou privado, quando for emitido par ente privado devera 
este ser cern perna reconhecida de quem o subscreveu: podere ser 
pedido Notas Fiscais e Contratos, que assegurem a veracidade dos 
mesmos. 2010712021 11:12:19 

LOTE 0004 - ITEM 0020 - Soquete de plástico E-27 
Data Valor CNPJ 

14/07/2021 - 19.35:31 3.74 (proposta) 22.193_243/0001-26 W. CALDAS DE 
OLIVEIRA 

14/07/2021 - 20:40-02 3.00 (proposta) 23.019.990/0001-05 - JOSE PEQUENO 
SOUSA -ME 

15107/2021 - 10:4431 3,34 22193.243/0001-26 • W. CALDAS DE 
OLIVEIRA 

Slaiação 

Cancelado- Descumprimento aos itens: 6.1.5 a) Comprovação de 
aptidão no desempenho de atividade pertinente e compatível em 
características, quantidades e prazos com o objeto da licitação - 
Atestado(s) de Capacidade Técnica, tomecido(s) por pessoa jurídica de 
direito público ou privado, quando for emitido por ente privado deverá 
este ser com firma reconhecida de quem o subscreveu; poderá ser 
pedido Notas Fiscais e Contratos, que assegurem a veracidade dos 
mesmos 20/07/202 I 11'12(9 

• 
Cancelado Descumprimento aos itens: 
6.2; 6.3; 6 4; 6_5; 6.6. e6 10 e 6 11 
6.10_ As licitantes arcarão com todos os custos decorrentes da 
obtenção e apresentação dos documentos para habilitação, a proposta 
de preços inicial e os documentos de habilitação deverão ser anexados 
concomitante ao registro da proposta na sistema, as declarações e 
proposta inicial deverão ser assinadas digitalmente através de 
assinatura digitai, para conferir aos mesmos autenticidade e integridade 
20/07/2021 10:24 24 

Cancelado Descumprimento aos itens: 6.15 a) Comprovação de 
aptidão no desempenho de atividade pertinente e cornpativel em 
características, quantidades e prazos com o objeto da licitação-
Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido(s) por pessoa juridica de 
direito público ou privado, quando for emitido por ente privado devera 
esta ser com firma reconhecida de quem o subscreveu; poderá ser 
pedido Notas Fiscais e Contratos, que assegurem a veracidade dos 
Mesenoe. 20/07/2021 11:12:19 - 

LOTE 0004 - ITEM 0021 - Supervisor de tensão monofásico 
Data Valor CNPJ 

14/07/2021 - 19:35:52 228.86 (proposta) 22.193.243/0001-26 - VV. CALDAS DE 
OLIVEIRA 

14/07/2021 - 20-40:52 309,00 (proposta) 23.019_990/0001-05 - JOSE PEQUENO 
SOUSA- ME 

15107/2021 - 10 47'18 228.85 22.793,24310001.26- W. CALDAS DE 
OLIVEIRA 

Situação 

Cancelado - Descumpernento aos itens: 6.1.5 a) Comprovação de 
aptidão no desempenho de atividade pertinente e compativel em 
características, quantidades e prazos como objeto da licitação - 
Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido(e) por pessoa (sádica de 
direito publico ou pecado, quando for emitido por ente privado deverá 
este ser com firma reconhecida de, quem o subscreveu, poderá ser 
pedido Notas Fiscais e Contratos. 'que assegurem a veraadade dos 
mesmos. 20/07/2021 11 12 19 

Cancelado. Descurnprerrento aosatens: 
62.6.3: 6.4; 6.5: 6.6; e 6 10 e a 41 
6.10. As licitantes arcarporn todos os custos decorrentes da 
obtenção e apresentação dos *gerentes para habilitação, a proposta 
de preços inicial e os documerWde habilitação deverão ser anexados 
concomitante ao registro da prepota no sistema, as declarações e 
proposta inicial deverão ser asairiadas digitalmente atreves de 
assinatura digital. para confene'aiaa mesmos autenticidade e integridade 
2010712021 1024 24 

Cariálado-- Descumprimento 'uso itens: 6.1.5 a) Comprovação de 
aptida'aino desempenha de atividade pertinente e compatível em 
cara :aficas, quantidades e prazos coma objeto da licitação - 
Ate . e(s) de Capacidade Técnica, tomecido(s) por pessoa jurídica de 
dm.- 'blico ou privado, quando -for emitido por ente privado deverá 

4 ,

este:as:a com firma reconhecida de quem o subscreveu; poderá ser 
pedidcallotas Fiscais e Contratos, que assegurem a veracidade dos 
mesmos. 20/07/202111:12:19 - 

LOTE 0004 - ITEM 0022 - Supervisor de tensão trifásico 
Data Valor CNPJ 

COMPRAS 
PÚBLiCAS 

sitáliet; 

e e a• 
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras aútlicas 22/07/2021 as I6'14:8. 



14107/2021 - 19:36:21 203,84 (proposta) 

14/07/2021 - 204131 

15/07/2021 - 10:47:25 

Prcr., :.267-taGiA9

ht.àà•,-1c;á: 

22 193243/0051-26 - W CALDAS DE , ancelado J Descernprenento aos, itens- 6 1 5 a; Comprovação de 
OLIVEI RA tlbão no desenr j de atividade pertinente e compativel em 

.itp/0ct xjas g oeu e prazos corso objeto da licitação - 
Técnica, fomecroc(s) por pessoa (uridica de 

',direi j ,,quando for emitido por ente privado deverá 
este Onje "ti nftecida de quanto subscreveu, poderá ser 
pedido NOA Fideth ei1.étrotratos, que assegurem a veracidade dos 
mesmos; 20/07?202 j1-11- tí,„ji9 

300,00 (proposta) 23.019.990/0001-05 - JOSE PEQUENO Cancelado j• Descumpriniehtaaos itens: 
SOUSA -ME 6.2; 6.3:64; 65: 66 e 6 /10 e 6.11 

8.10 As licitar/no arcarão Com todos os custos decorrentes da 
obtenção e apresentação dos documentos para habilitação, a proposta 
de preços inicial e os documentos de habilitação deverão ser anexados 
concomitante ao registro da proposta no sistema, as declarações e 
proposta inicial deverão ser assinadas digitalmente através de 
assinatura digital, para conferi, aos mesmos autenticidade e integridade 
20/07/2021 10:24:24 

203,80 22193.243/0001-26 - W. CALDAS DE Cancelado - Descumprimento aos itens: 6.1.5 a) Comprovação de 
OLIVEIRA aptidão no desempenho de atividade pertinente e compatível em 

características, quantidades e prazos como objeto da licitação - 
Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido(s) por pessoa jurídica de 
direito público ou privado, quando for emitido por ente privado devera 
este ser com firma recorhecida de quem o subscreveu; poderá ser 
pedido Notas Fiscais e Contratos, que assegurem a veracidade dos 
mesmos. 20/07/2021 11:12.19 

LOTE 0004 - ITEM 0023 - Suporte para 01 pétala 
Data Valor CNPJ Situação 

14/01/2021 19.36:58 129,56 (proposta) 22.180,24/00001-26- W CALDAS DE Cancelado - Descoreprimento aos itens: 6.1.5 a) Comprovação de 
OLIVEIRA aptidão no desempenho de atividade pertinente e compativel em 

caracteristicas, quantidades e prazos coma objeto da lmi/ação - 
Atestado(s) de Capacidade Técnica, fomecido(s) por pessoa juridica de 
direito público ou privado, quando for emitido por ente privado deverá 
este ser COM firma reconhecida de quem o subscreveu, poderá ser 
pedido Notas Fiscais e Contratos, que assegurem a veracidade dos 
mesmos. 20/07/2021 11 12 19 

14,07/2021 - 20:42:13 

15/07/2021 - 10:44:50 

110,00 (proposta) 23.019.990/0001-05 - JOSE PEQUENO Cancelado - Descuinprimento aos itens: 
SOUSA - ME 6.2,6,3; 6.4; 6.5; 6.0; e 6.10 e 6.11 

6.10. As licitantes arcarão com todos os custos decorrentes da 
obtenção e apresentação dos documentos para habilitação, a proposta 
de preços inicial aos documentos de habilitação deverão ser anexados 
concomitante ao registro da proposta rio sistema, as declarações e 
proposta inicial deverão ser assinadas digitalmente através de 
assinatura digital, para conferir aos mesmos autenfickiade e integridade 
20/07/2021 10:24:24 

• 
129.06 22.195.243/0001-26 W. CALDAS DE Cancelado- Descumprimento aos itens; 6,1,5 a) Comprovação de 

OLIVEIRA aptidão no desempenho de atividade pertinente e compativel em 
caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto da licitação - 
Atestado(s) de Capacidade Técnica, fomecido(s) por pessoa jurídica de 

'direito público ou privado, quando for emitido por ente privado devera 
este ser com firma reconhecida de quem o subscreveu; poderá ser 
pedido Notas Fiscais e Contratos, que assegurem a veracidade dos 
mesmos. 20/07/2021 11.1219 

LOTE 0004 - ITEM 0024 - Suporte para 02 pétalas 
Data 

14:07/2021 - 1937 23 

14/07/2021 - 20.43:09 

15/07/2021 -1044:56 

Valor CNPJ Situação 

166.70 (proposta) 22.193.243/0001-26 - W. CALDAS DE Cancelado - Descumodmento aos Rens: 6.1.5 a) Comprovação de 
OLIVEIRA aptidão no desempenho de atividade pertinente e compativel em 

caracteristicas, quantidades e prazos como objeto da licitação - 
Atestado(s) de Capacidade Técnica, romecido(s) por pessoa juridica de 
direito público ou privado, quando for emitido por ente privado devera 
este ser com firma reconhecida de quem o subscreveu; poderá ser 
pedido Notas Fiscais e Contratos, que assegurem a veracidade dos 
mesmos. 20/07/2021 11:12:19 

120,00 (proposta) 23.019.990/0001-05 - JOSE PEQUENO Cancelado - Descumprimento aos itens: 
SOUSA - ME 132; 6.3; 6.4; 6.5,6.6: c810 06,11 

6.10. As licitantes arcarão com todos os custos decorrentes da 
obtenção e apresentação dos documentos para habilitação, a proposta 
de preços inicial e os documentos de habilitação deverão ser anexados 
concomitante ao registro da proposta no eisterna, as declarações e 
proposta inicial deverão ser assinadas digitalmente através de 
assinatura digital, para conferir aos mesmos autenticidade e integridade 
20/07/2021 1024:24 

186,30 22.193,243/0001-26 - W CALDAS DE Cancelado- Descumprireento aos tens: 8.1.5 a) Comprovação de 
OLIVEIRA aptidão no desempenho de auvidade pertinente e compativei 051 

caracteristicas. quantidades e prazos como objeto da lidlação - 
Alestadots; de Capacidade Técnica, fomecido(s) por pessoa turidica de 
direito público ou privado. quando for emitido por ente privado deverá 
este ser com firma reconhecida de quem o subscreveu; poderá ser 
pedido Notas Fiscais e Contrato , que assegurem a veracidade dos 
mesmos. 20/07/2021 11:12. 

LOTE 0005 - ITEM 0001 - Bastão de Salvamento e Resgate NR10 
Data Valor CNPJ 

COMPRAS 
Â%R.4. PUBLICAS 

Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Pú licata'ajt1i 22/07/2021 ás 16:14:28. 
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14/07/2021 - 19.37:59 

15/07/2021 - 10,48:42 

2.060.00 (proposta) 

Processo: 
Fo‘tKweSt. 

22.193.243/0001-26 W CALDAS DE Cancelado Descumprimento aos itens 6.1.5 a) Comprovação de 
OLIVEIRA aptidão no deserTenho de atividade pertinente e compativel em 

Caracte; risticas. quantidades e prazos com o objeto da licitação - 
Atestado(s) de Capacidade Tecnide, fornecido(s) por pessoa juridica de 
direito público ou privado :quando for emitido por ente privado deverá 
este ser com firma reconhecida de quem o subscreveu: poderá ser 
pedido Notas Fiscais e Contratos, que assegurem a veracidade dos 
Mesmos. 20/0712021 11 12:19 

2059,90 22,193.243/0001-26 .7 W. CALDAS DE Cancelado - Descumprimento aos itens: 6.1.5 a) Comproeação de 
OLIVEIRA :aptidão no desempenho de atividade pertinente e compatível em 

daracteristicas, quantidades e preás como objeto da licitação - 
,'Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido/o) por pessoa juridica de 

púbkco ou privado. quando for emitido por ente privado devera 
leste ser curo firma recor hecida de quem o subscreveu; poderá ser 
; pedido Notas Fiscais e Contratos, que assegurem a veracidade dos 
mesmos. 20107/2021 11 12 719 

LOTE 0005 - ITEM 0002- Bolsa para Vara de Manobra NR10 
Data , - Valor CNPJ Situação'

.. . 
14/0712021 - 19:38:17 

.. 
262,12 (proposta) 22193243/0001 26 - W. CALDAS DE Cancelado .., Descumprimento aos itens: 6.1.5 a) Comprovaçào de 

eptictãe no desempenho de atividade pertinente e compativel em 
-características quantidades e prazos com c objeto da licitação - 
7Atestado(sTde Capacidade Técnica, fornecido(s) por pessoa jurídica de 
direito público ou privado, quando for emitido por ante privado deverá 
este ser çom firma reconhecida de quem o subscreveu; poderá ser 
pedidO Netas Fiacais e CeritratoS, que assegurem a veracidade dos 
mesmos Z10712021 11:12.19 • 

7 

15/07/2021 - 10:48:50 26200 22.193.243/0001-26 - W. CALDAS DE Cancelado.- Descumprimento aos itens: 6.1.5 a) Comprovação de 
OLIVEIRA aptidão no desempenho de atividade pertinente e compatível em 

características, quantidades e prazos com o objeto da licitação - 
Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido(s) por pessoa juridica de 
direito público ou privado, quando for emitido por ente privado deverá 
este ser com firma reconhecida de quem o subscreveu; poderá ser 
pedido Notas Fiscais e Contratos, que assegurem a veracidade dos 
mesmOS. 20107/2021 11 12:19 

LOTE 0005- ITEM 0003- Capacete Aba Total NR10 com Carneira e Jugular 
Data 

14/07,2021 - 19:38:36 

15/07/2021 - 10-48:57 

Valor CNPJ Situação 

51.08 (proposta) 22.193.24310001-26 - W. CALDAS DE Cancelado - Descumprimento aos itens, 6.1.5 a) Comprovação de 
OLIVEIRA aptidão no desempenhe de atividade pertinente e compativer em 

características, quantidades e prazos como objeto da lidtação - 
-Ateslade(s) de Capacidade Teenica, tornecido(s) por pessoa jurídica de 
&age público ou privado, quando for emitido por ente privado deverá 
este ser com firma reconhecida de quem o subscreveu, poderá ser 
pe Notas Fiscais e Contratos, que assegurem a veracidade dos 
fliëdrou2S107i2021 11:1219 

51,00 22.193.243/0001-26 - W. CALDAS DE egáltretadel.. Descemphmento aos itens: 6.1.5 a) Comprovação de 
OLIVEIRA áljaildão no desempenho de atividade pertinente e compatível em 

Oracterfslicas, quantidades e prazos com o Objetada iicitação - 
Atelattrido(s) de Caêacidade Técnica, fornecido(s) por pessoa jurídica de 
dit-e71éêúbiliso ou privado, quando for emitido por ente privado deverá 
este sér com firmalreconhecida de quem o subscreveu; poderá ser 
pedieâ:Nolas Fiscais e Contratos, que assegurem a veracidade dos 
mesmos. 20/07/2021 11:12:19 . , 

LOTE 0005- ITEM 0004 - Capuz Balaclava para Eletricista NR 10 Risco 2 Retardante a Chamas contra Arco Elétrico 
Data Valor CNPJ 

14107/202 19:38:56 134,10 (proposta) 22.193,243/000t-26- W. CALDAS DE 
OLIVEIRA 

151070021 - 10 49.04 134,00 22.193.243/0001-26 -'N CALDAS DE 
OLIVEIRA 

Situação 

Cancelado ..Descernprimento aos itens: 6.1.5 a) Comprovação de 
aptidã7. no desempenho de atividade pertinente e compatível em 
Características, quétidades e prazos com o objeto da licitação - 
AteStato(s) de C4acida de. Técnica, tomecidors) por pessoa jurídica de 
dir to$ubbcoouletivado, quando for emitido por ente privado deverá 
45ta sar com firmaleconhecida de queres subscreveu, poderá ser 
airT, alilotas FisOtIN e Contra' s, que assegurem a veracidade dos 

; rtiãMes. 20/07/201 11.127 

CS'adcestado. D 'a itens: 6.1.5 a) Comprovação de 
élidá5 no désc, és5fitS488tade pertinente e compatível em 
deractgrisfica és como objeto da licitação - 
Atestada e ge,f;rge. , , tomecido(s) por pessoa kir-ir:liça de 
direito p 1.1,4•Wvàcle,2juind,b 'for emitido por ente privado deveâ • 
éste ser firrnalâconhecide de quem o subscreveu; podere ser 
pedido (faUri re.CdritiatraS;;que assegurem a veracidade dos 
rileSinds W/202'1.11.12 15 

LOTE 0005 - ITEM 0005 - Cinturão Paraquedista Eletricista NR10 
Date Valor CNPJ Situação 

14107/2021 - 19:39:15 250,47 (proposta) 22 193.243/0001-26 -de CALDAS DE Cancelado- Descumprimento aos itens: 6_1.5 a) Comprovação de 
OLIVEIRA aptidão no desempenho de atividade pertinente e compativel em 

caracteristicas: qUantidades e praÈos como objeto da lidteção - 
Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido(s) por pessoa jurídica de 
direito público ou privado, quande for emitido por ente privado deverá 
este ser com firma reconhecida de quem o subscreveu; podere ser 
pedido Notes Fiscais e Contrates, que assegurem a veracidade doo 
inesmos. 20/07/2021 11712:19 - 

pertel se 
COMPRAS 
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15/07/2021 - 10:4911 
; 

250,00 22,183.243/0291.26 - do CALDAS DE Cancelado- De ente aos itens 61 5 a) Comprovação de 
OLIVEIRA apiidão no de 'idade pertinente e compative1 ore 

caractenst azos com o objeto da licitação — 
Atestado(s ica.fomecido(s) por pessoa Juridica de 
diAto itiúbl o for emitido por ente privado devera 
este sei com fiifa reconh te quero o subscreveu; podem ser 
podido Notai Fikais e Conitatbtue assegurem a veracidade dos 
rbesinds 20/0712021 11 12 1 '.. 11 ' .. 

' 

LOTE 0005 - ITEM 0006 - Cone PVC Flexível 75cm Laranja e Branco com 2 Faixas Retletivas 
Data Valor CNPJ 

14/07/2021 - 19.39.38 52,33 (proposta) 22.193.24310001-29 W. CALDAS DE 
OLIVEIRA 

15/07/2021 - 1049:16 52,00 22.193.243/0001-29 - W. CALDAS DE 
OLIVEIRA 

Situação 

Cancelado'- Descumprimento aos itens: 6.1.5 a) Comprovação de 
aptidão no desempenho de atividade pertinente e compativel em 
características, quantidades e prazos coroo objeto da licitação — 
Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido(a) por pessoa juridica de 
direito público ou privado, quando for emitido por ente privado deverá 
este 'ser eoin firma reconhecida de quem o subscreveu; poderá ser 
pedido Notas Fiscais e Contratos, que assegurem a veracidade dos 
mesmos, 20/07/2021 11:12:19 

Cancetado - Descumprimento aos itens: 6.1.5 a) Comprovação de 
aptidão no desempenho de atividade pertinente e compativel em 
características, quantidades e prazos com o objeto da licitação — 
Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido(s) por pessoa juridica de 
ditado publico ou privado. quando for emitido por ente privado deveâ 
este ser com firma reconhecida de quem o subscreveu, poderá ser 
pétTidéfilotaal riscais e Contratos: que assegurem a veracidade dos 
riesines.'20/07/2021 1112.19 

LOTE 0005 - ITEM 0007 - Conjunto Aterramento para Linhas de Distribuição (B.T) NR10 
Data 

14/07/2021 - 19:40:08 

15107/2021 - 10:49.26 

Valor CNPJ SitUação 

1664,59 (proposta) 22.193.243/0001-26 - W CALDAS DE Cancelado - Descurnprimento aos itens. 61.5 a) Comprovação de 
OLIVEIRA aptidão no desempenho de atividade pertinente e cornpativel 001 

características, quantidades e prazos com o objeto da licitação — 
Atestado(s) de Capacidade Tecnica, fomecidc(s) por pessoa jundica de 
direito' pUblioo ou privado, quando for emitido por ente pnvado deverá 
este ser com firma reconhecida de quem o subscreveu; poderá ser 
Ped(de Netas Fiscais e Contratos, que assegurem a veracidade dos 
meSmos.:20i07/2021 11:12:19 

1.364,00 22.193.243/0001-26 - W. CALDAS DE Cancelado - Descumprimento aos itens: 6.1.5 a) Comprovação de 
OLIVEIRA aptidão no desempenhe de atividade pertinente e compativel em 

características, quantidades e prazos corri o objeto da licitação --
Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido(s) por pessoa juridica de 
direito público ou privado, quando for emitido por ente privado deverá 
este ser GOITI firma reconhecida de quem o subscreveu; poderá ser 
pedido Notas Fiscais e Contratos, que assegurem a veracidade dos 
mesmos. 20/07/2021 1112.19 

LOTE 0005- ITEM 0008 - Corda Estática Trançada Poliamida (Nylor) 12mm NR35 e NR18 para Trabalho em Altura 
Data Valor CNPJ Situação 

14/07/2021 - 194030 8,31 (proposta) 22.193.24310001-29 - W. CALDAS DE Cancelado- Descumprimento aos itens: 8.1.50) Comprovação de 
OLIVEIRA aptidão no desempenho de atividade pertinente e compativel oro 

caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto da licitação — 
Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido(s) por pessoa juridica de 
direito; público ou privado, quando for emitido por ente privado deverá 
este ser com firma reconhecida de quem o subscreveu; poderá ser 
pedide Notas Fiscais e Contratos, que assegurem a veracidade dos 
rnesrned 20/07/2021 11:12:19 . 

15/07/2021 - 10.45:36 8,00 22.193.243/0001-20- W. CALDAS DE Cancelado Descumptimento aos itens: 6.1.5 a) Comprovação de 
OLIVEIRA aptidão no desempenho de atividade pertinente e cornpativel em 

caraeleristicas, quantidades e prazos com c objeto da licitação-. 
Atestado(s) de Capacidade Técnica, fomecido(s) por pessoa jurídica de 
direitepüblico ou privado, quando for emitido por ente privado devera 
este ser com firma reconhecida de quem o subscreveu; poderá ser 
pedidà Netas Fiscais e Contratos, que assegurem a veracidade dos 
meSmos: 20/07/2021 11:12:19 

LOTE 0005- ITEM 0009 - Detector de Tensão Por Aproximação NR10 
Data Valor CNPJ 

14/0792021 - 19 40 49 63.51 (proposta) 22.193.243/0001-26 -do. CALDAS DE 
OLIVEIRA 

15/07/2021 - 10:49:41 63,01 22.193 243/0001-29- W CALDAS DE 
OLIVEIRA 

Situação 

Cancelado- Descurnprimento aos itens: 6.1.5 a) Comprovação de 
aptidép nc desempenho de atividade pertinente e cornpativel em 
caracté, risticas. quantidades e prazos como objeto da licitação — 
Atest o(s) de Capacidade Técnica, fornecido(s) por pessoa juridica de 
direitolUblico ou privado, quando for emitido por ente privado deverá 
este* coro firma reconhecida de quero a subscreveu, poderá ser 
pedi. Notas Fiscais e Contratos, que assegurem a veracidade dos 

SI 20507/2021 11:1219 

C Desci:memento anaiitens. 0.1 5 a) Comprovação /te 
argitiá4 semeei:1 ;de ativiflade pertinente e compativel em 

Áciáti s qua es e p4ios como objeto da licitação — 
idd Ca.. de Tecàicia, fornecido(s) por pessoa juridica de 

AneltoloUtilfee ou eigatto; quando for emitido por ente privado deverá 
:este ser cok.firma;eeeriottecies de quem o subscreveu; poderá ser 
ptrido Notae Contratot,Aue assegurem a vera" dade dos 
Mestinds 20iO 3 1112 19 1' 
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Data Valor CNPJ 

1007/2021 - 19:41:14 1.150.90 (propOsta) 22.193.243/0001-26 - W. CALDAS DE 
OLIVEIRA 

15/0712021 - 10:49:50 1 149,80 22.193 243/0001-26 - W. CALDAS DE 
OLIVEIRA 

LOTE 0005- ITEM 0010 - Escada de Fibra de Vidro Extensível NR10 3,60m fechada (12 degraus) e 6,00m aberta (19 degraus) 
Situação 

Cancelado - Descumpernento aos itens: 6.1.5 a) Comprovação de 
aptidão no desempenhb de atividade pertinente e compatível em 
características; quantidades e prazos com o objeto da ;redação - 
Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido(s) por pessoa jurídica de 
direito Publico ou privado, quando for emitido por ente privado deverá 
este ser com firma recOnhecida de quem re subscreveu; poderá ser 
pedido Notas Fiscais e Contratos, que assegurem a veracidade dos 
mesmos. 20/07/2021 11 12 19 

Cancelado - Descurnpnmento aos itens: 6.18 a) Comprovação de 
aptidão no desempenhe de atividade pertinente e compatível ern 
caracteristices. quantidades e prazos cama objeto da ildtação - 
Atestado(s) de Capacidade Técnica, fomecido(s) por pessoa juridica de 
direito público au privado, guando for emitido por ente privado devera 
este ser com firma receethecida de quem o subscreveu; poderá ser 
pedido Notas Fiscais e Contratos, que assegurem a veracidade dos 
Mesmos. 20/07/2021 11 12. 19 

LOTE 0005- ITEM 0011 - escada de alumínio de 12 degraus 
Data Valor CNPJ 

100712021 - 154132 860,00 (proposta) 22.193.243/0001-26 - W. CALDAS DE 
OLIVEIRA 

15/07/2021 - 10:50:02 859,80 22.193243/0001-26 - W. CALDAS DE 
OLIVEIRA 

Situação 

Cancelado - Descumprimento aos itens: 6.18 a) Comprovação de 
aptidão no desempenho de atividade pertinente e crimpativel em 
daracteristicaa,"quantidades e prados cores objeto da licitação - 
Atestado(s) de-Capacidade Técnica, fornecido(s) por pessoa jurídica de 
direito público ou privado, quando for emitido por ente privado deverá 
este ser com firma reconhecida de quem o subscreveu; poderá ser 
pedido Notas Fiscais e Contratos, que assegurem a veracidade dos 
mesmos. 20/07/2021 11:12-19 

Cancelado - Descumprimento aos itens: 6.18 a) Comprovação de 
aptidão no desempenho de atividade pertinente e compatível em 
características, quantidades e prazos com o objeto da licitação - 
Atestado(s) de Capacidade Técnica, fomecido(s) por pessoa juridica de 
direito público ou privado, guardo for emitido por ente privado deverá 
este ser com firma reconhecida de quem o subscreveu; poderá ser 
pedido Notas Fiscais e Contratos, que assegurem a veracidade dos 
mesmos. 20/07/2021 11 12 19 

LOTE 0005- ITEM 0012- Escada de Fibra de Vidro Extensível NR10 4.80m fechada (16 degrau 40m aberta (27 degraus) 
Data Valor CNPJ Situação 

Ágfát .1. , 
14/0712021 - 19.41.59 1.578,09 (proposta) 22.193.24310001-26 - tlitfi CALDAS DE Cancelado- Descurnprime~s, itens: 5.1.50) Comprovação de 

OLIVEIRA aptidão no desempenho de-atividade pertinente e compativel em 
caractensticas, quantidadá e prazos com o objeto da licitação - 
Atestado(s) de Capacidade- fecnica, fomecido(s) por pessoa juridica de 
direito público ou pnvado, guandu for emitido por ente privado deverá 
este ser com firma reconhecida dg quem o subscreveu; poderá ser 
pedido 'Notas Fiscais e CdiátMleig, que assegurem a veracidade dos 
mesmos. 20/0712021 11:12:19 

15/07/2021 - 10:50:12 1878,00 22.193.243/0001-26 W. CALDAS DE Cancelado - Descumprimento aos1itens: 6.1.5 a) Comprovação de 
OLIVEIRA aptidão no desempenho de' atividade pertinente e compatível em 

características, quantidades e praZOs coroo objeto da licitação - 
Atestado(s) de CapacidadeTécniea, fornecido(s) por pessoa juriclica de 
direito pública ou privado, quando for emitido por ente privado deverá 
este ser com firma reconhecida de quem o subscreveu; poderá ser 
pedido Notas Fiscais e Contratos, que assegurem a veracidade dos 
mesmos. 20107/2021 11 12:19 .• 

LOTE 0005- ITEM 0013- Fita Zebrada Demarcação de Área 
Data 

14/07/2021 - 19-42 -17 

15/07,2021 - 1050,20 

Valor CNPJ Situação 

22,74 (proposta) 22193,243/0001-26 - W CALDAS DE Cancelado - Descurnpiimento aos tens: 6.1.Sal Comprovação de 
OLIVEIRA aptidão no desempenho de atividade pertinente e conepativel em 

características, quantidades e prados com o objeto da licitação - 
Atestado(s) de Capacidade TêChle.-3, fomecicto(s) por pessoa juridica de 
direito público ou pás'', do, quando for emitido por ente privado devera 
este ser confirma. onhecida de quem o Subscreveu; podera ser 
pedido Notas Fisc ConiratuiS, que assegurem a veracidade dos 
meSmos. 20/07/2 3.12-19 

22.57 22.193243/0001-26 - W. CALDAS DE C Nado - Des Mento aosiiena 6.18 a) Comprovação de 
OLIVEIRA ãp fie no de -de atividade pertinente e compativel em 

eristicas, qágitfidodas e prazos como objeto da licitação --
(e) de Ca pacirtade Técnica, fomecido(s) por pessoa jurídica de 
tolice ou Pairado, quando for emitido parente privado deverá 

este com firma reeopheeida dê quem o subscreveu; poderá ser 
, I:edi otas FiscaiS eContratos, que assegurem a veracidade dos 

rrieSel g. 20/07/2021 I ):12:19 

LOTE 0005 - ITEM 0014 - Luva de Borracha Isolante de Alta Tensão para Eletricista NR10 
Data 

printut 
COI,:fPRAS 

PUBLICAS 

Valor CNPJ Situação 
_ 

• • 
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14107/2021 1943:11 

15/07/2021 - 10.50'26 

Ptor,pso: 

FsiLbS:, 

630,04 (proposta) 22.193.24310001-26 - W. CALDAS DE Cancelado- Descumorimento aos itens: 6,1.5 a} Comprovação de 
OLIVEIRA aptidão no desempenho de atividade pertinente e compativel ern 

características, quanlidadeee prazos com o objeto da licitação - 
Ateetado(s)jde Capacidade Técnica, fornecido(s) por pessoa juridica de 
direito Públitee ou Privado, quando for emitido por ente privado deverá 
este ser com firma reconhecida de quem o subscreveu; poderá ser 
pedido: Notas Fiscais e Contratos, que assegurem a veracidade dos 
meernes 20/07/2021 11:12.19 

630,04 22.193.243(0001-26 - W. CALDAS DE Cancelado- bescumOnmento aos itens: 6.1.5 a) Comprovação de 
OLIVEIRA aptidão Ne:desempenho de atividade pertinente e compatível ern 

carecteristica0. quantidades e prazos com o objeto da tidtação - 
Atestado(s),de Capacidade Técnica; fornecido(s) por pessoa jurídica de 
direito púbiiço 0:1 privado, quando for emitido por ente phvatto deverá 
este ser:der) firmo reconhecida de quem o subscreveu; pudera ser 
pedido Notas Fiscais e Contratos, que assegurem a veracidade dos 
mesmos 20107/2021 11.12: 19 

LOTE 0005 - ITEM 0015 - Luva de Cobertura (Proteção) para Luva Isolante NR10 
Data Valor CNPJ 

14/07/2021 - 1943,36 32,08 (proposta) 22.193.24310001-26 - W. CALDAS DF 
OLIVEIRA 

15/07/2021 - 10.50:30 32,00 
• 

22.191243/0001-26 - W. CALDAS DE 
OLIVEIRA 

6K-ilação 

Cahcelado - Descumprimento aos itens: 6.1.5 a) CO rrprevação de 
aptidão no desempenha de atividade pertinente e compatível em 
características, quantidades e prazos como objeto da licitação - 
Aieetado(s) de Capacidade Técnica, fornecido(s) por pessoa jurídica de 
direito público ou privado, quando for emitido por ente privado deverá 
este ser damfim-la reconhecida de quere o subscreveu; poderá ser 
pe4)dõ TslOiá,s Piscai's' e Contratos, que assegurem a veracidade dos 
nieírncia.20)07/2021 11:12:19 

Cancelado.- DescumPrimento aos bens: 6.1.5 a) Comprovação de 
aptidão no desempenho de atividade pertinente e compativel em 
características, quantidades e prazos com o objeto da licitação - 
Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido(s) por pessoa jurídica de 
direito público ou privado, quando for emitido por ente privado devera 
este ser Corri firma reconhecida de quem o subscreveu; poderá ser 
pedido Notas Fiscais e Contratos, que assegurem a veracidade dos 
meámos. 20/0712021 111219 

LOTE 0005- ITEM 0016 - Luva de Vágueta 
Data Valor CNPJ 

14/07,2021 - 19:43:52 15,64 (proposta) 22.193.24310001-26 - W. CALDAS DE 
OLIVEIRA 

15/07/2021 - 105035 1564 22.193.243/0001-26 - W. CALDAS DE 
OLIVEIRA 

Situação 

Cal/velado. Descumprimentdácis itens: 6.1.50) Comprovação de 
ao: ãc no desempenho de Oitilade pertinente e compatível em 
c0 ctensticas, quantidades'elSeazos como objeto da licitação - 
At :tado(s) de Capacidade Táthica,fornecido(s) por pessoa jurídica de 
OW0:O público ou privado, quando for emitido por ente privado deverá 
este ser com firma reconhecida de quem o subscreveu; poderá ser 
pehlció Notas Fiscais e Contra Ma. que assegurem a veracidade dos 
iiteimids. 20/0712021 11:12.19 

POtscetada- Descumprimento 000. itens: 6.1.5 a} Comprovação de 
ÚJJfictãO no desempenho de atividade pertinente e compatível em 
earaeteristicas, quantidades e prazos como objeto da lidtação - 
Ak6S160o(s) de Capacidade Técnica, fornecido(s) por pessoa jurídica de 
0iretespúblic,o ou privado, quando for emitido por ente privado deverá 
este ãq'r com firma reconhecida risquem o subscreveu; podem ser 
P''edide'Notas Fiscais e Contratou, que assegurem a veracidade dos 

es,ri,S.á. 20107(2021 11:12:19 

LOTE 0005 - ITEM 0017- Luva de Raspa 
Data Valor CNPJ Situação 

- -- --• 
14/0712021 - 19:44:10 13,73 (proposta) 22.193243/0001-26 - W. CALDAS DE Cancelado.. Descumprimento aos itens: 6.1.5 a) Comprovação de 

OLIVEIRA aptidão I)0 desempenho de atividade pertinente e compatNel em 
caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto da ticitação - 
,6test00e(s) de Capacidade"Técniea, tomecido(s) por pessoa jurídica de 
4ireb4ublico ou privado, quando for emitido por ente privado deverá 
este ser com floria reconhecida de quem o subscreveu; poderá ser 
pedide: 'Notas Fiscais e Contratos, que assegurem a veracidade dos 
iiiernas 20/07.72021 11 12 19 .. 

15/07/2021 - 1650:43 .333 22.193.243/0001-26 - '4. CALDAS DE CaticeVade - Desr,r/Fori mento aos bens. 6.1.5 a} Comprovação de 
OLIVEIRA .aptidãO:n0 desempen - e atividade pertinente e compativel em 

careicteriCtIoas gisá es e prazos com o objeto da licitação - 
TIAtesta ! , de Co - . Técnica, fornecido/si por pessoa jurídica de 

Étir.oito -Pe , o ou ..c1O .. uantio for emitido por ente privado deverá 
este Ser ' lin ánrcida de quem o subscreveu; podera ser 
pedidol4 a Fis "e'd61ttratot, que assegurem a veraddade dos 
mesm04 107 -11-1219 ' . -..., - , 

LOTE 0005 - ITEM 0018 - Máscara tipo Respirador Descartável PFF-1 

áfiI4 

re-ir 

Data Valor CNPJ Situação 

14/07/2021 - 19:44:34 1.150,00 (propos'la( 22.193.243/0001-26- W. CALDAS DE Cancelado Descurnprimento aos itens: 6.1.5 a) Comprovação de 
OLIVEIRA aptidão no desempenho de atividade pertinente e compativet em 

características, quantidades e prazos com 005010 da licitação - 
Atestada(s)-detapacidade Técnica, fornecida(s) por pessoa jurídica de 
direito publico ou privado, quando for emitido por ente privado deverá 
este ser com firma reconhecida de quem o subscreveu: pudera ser 
pedido NcIrts FiãeaIs e Contratos, que assegurem a veracidade dos 
mesmos.: 23/07/2021 11 1219 

, 
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Data Valor CNPJ 

14/07/2021 - 1946,44 4.16 (proposta) 22,193243/0001-26 - W. CALDAS DE 
OLIVEIRA 

15/0712021 - 10:51:38 4,00 22.193.243/0001-26 -W. CALDAS DE 
OLIVEIRA 

15,0712021 - 10 51 01 1.149r56 22.193.243/0001-26 - Ve/ CALDAS DE Cance)' . ,da:itens, 6.1.5 a) Comprovação de 
' OLIVEIRA aptidâe'rt Oade pertinente e compativel em 

earactarist itizos com a objeto da licitação - 
Ate4laide(s) • . nide, fomecido(s) por pessoa jurídica de 
4r.4, „1 O público ado, guarida for emitido por ente privado deverá 
'.rsitte ser coro fr eaconhecida de quero o subscreveu; poderá ser 

pedido Notas Fi4 e Contratos, que assegurem a veracidade dos 
mesmos. 201071202) 11-1219 . . . .. . . 

LOTE 0005- ITEM 0019- óculos de proteção Escuro 
Data Valor CNPJ Situação 

14/07/2021 - 94525 860,GO (proposta) 22.193243/0001-26 W. CALDAS DE Cancelado - Descumprimento aos itens, 6.1.5 a) Comprovação de 
OLIVEIRA aptidão no desempenho de atividade pertinente e compativel em 

características; quantidades e prazos core o objeto da licitação - 
Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido(s) por pessoa (uridica de 
direito público ou privado, quando for emitido por ente privado deverá 
este ser com firma reconhecida de quem o subscreveu; poderá ser 
pedido Notes Fiscais e Contratos, que assegurem a veracidade dos 
mesmos. 20/0712021 11:12:19 

15/07/2021 - 10:51:09 859,88 22.193.243:0001-26 - W. CALDAS DE Cancelado Descumprimenlo aos itens: 6.1.5 a) Comprovação de 
OLIVEIRA aptidão no desempenho de atividade pertinente e compativel oro 

caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto da licitação - 
Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido(s) por pessoa jurídica de 
direito público ou privado, quando for emitido por ente privado deverá 
este ser come firma reconhedda de quem o subscreveu; poderá ser 
pedide Notas Freders e Contratát, que assegurem a veracidade dos 
rneSmas 20/0712021 11.12, 19 • 

LOTE 0005 - ITEM 0020 - óculos de proteção Incolor 
Data 

14/07/2021 - 1946:00 

15/07/2021 - 10,51:16 

Valor CNPJ Situação 

10.06 (proposta) 22.193.243/0001-26 - W CALDAS DE Cancelado - Descumpriniento aos itens: 6.1.5 a) Comprovação de 
OLIVEIRA aptidão no desempenho de atividade pertinente e compativel em 

caracterisficas, quantidades e prazos com o objeto da licitação - 
Atestado/o) de Capacidade Técnica, fornecido(s) por pessoa juridica de 
direito público ou privado, quando for emitido por ente privado deverá 
este ser com firma reconhecida de quem o subscreveu; poderá ser 
pedido Notas Fiscais e Contratos, que assegurem a veracidade dos 
mesmos. 20/07/2021 11:12:19 

9,89 22.183243/0001-26- W. CALDAS DE Cancelado - Descumprimento aos itens: 6.1.5 a) Comprovação de 
OLIVEIRA aptidão no desempenho de atividade pertinente e compativel em 

caracteristicas, quantidades e prazos corn o objeto da lotação - 
Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido(a) por pessoa jurídica de 
direito público ou privado, quando for emitido por ente privado deverá 
este ser com firma reconhecida de quem o subscreveu; poderá ser 
pedido Notas Fiscais e Contratos, que assegurem a veracidade dos 
mesmos. 20/07/2021 11:12:19 

LOTE 0005 - ITEM 0021 - Protetor (Bloqueador) Solar 2L 
Data Valor CNPJ Situação 

14107/2021 -154619 

15107/2021 - 10:5190 

101.26 (proposta) 22.193.243/0001.26 - W. CALDAS DE Cancelado - Descumprimento aos itens: 6.1.5 a) Comprovação de 
OLIVEIRA aptidão no desempenho de atividade pertinente e compativel em 

caracteristicas. quanndades e prazos como objeto da licitação - 
Atestado(s) de Capacidade Tecnica, fomecido(s) por pessoa juridrca de 
direito pubIrco ou privado, quando for emitido por ente privado devera 
este ser com firma reconhecida de quem o subscreveu; poderá ser 
pedido Notas Fiscais e Contratos, que assegurem a veraádade dos 
mesmos_ 20107/2021 11712:19 

100.89 22.193.243/0001-26 W. CALDAS DE Cancelado. Descumprimento aos itens: 6.1.5 a) Comprovação de 
OLIVEIRA aptidão no desempenho de atividade pertinente e compatível em 

caractedsticas, quantidades e prazos como objeto da licitação --
Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido(s) por pessoa jurídica de 
direito público ou privado, quando for emitido por ente privado deverá 
este ser com firma reconhecida de quem o subscreveu; poderá ser 
pedido Notas Fiscais e Contratos, que assegurem a veracidade dos 
mesmos. 20/07/202111:12:19 

LOTE 0005 - ITEM 0022 • Protetor Auditivo Auricular Tipo Plug de Inserção de Sllicone com Cordão Atenuação 13 di3 NRR-sf 
Situação 

Cancelado- Descumprimento aos itens: 6.15 a) Comprovação de 
aptidão no desempenho de atividade pertinente e compatível em 
caracteristicas. quantidades e prazos como objeto da licitação --
Atestado(s) de Capacidade Técnica, forneddors) por pessoa jurídica de 
direito publico ou privado, quando for emitido por ente privado devera 
este ser com firma reconhecida de quem o subscreveu; poderá ser 
pedido Notas Fiscais eContratos, que assegurem a veracidade dos 
meámos. 20107/2021 11 1219 

Carréailado - Descumprimento ima itens, 6.1.5 a) Comprovação de 
aotidãceee desempenho de atividade pertinente e compativel em 
ca nas, quantidades e ' 'nos como objeto da licitação - 
A , de Capacidade T , fomecido(s) por pessoa ;unclica de 

ICO ou privado, q for emitido por ente privado deverá 
es rn bana reconhe  e. quem o subscreveu; poderá ser 
se' e', • elas Fiscais e Co "fb-a:que assegurem a veracidade 705 
r-,I3iie0'A>.0/07/2021 11:12 
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LOTE 0006- ITEM 0001 - Alicate Amperímetro Digital 1000A CA CAT III 
Data Valor CNPJ alt:4actso ..; • 

14;07/2021 - 194719 828,53 (proposta) 22.193243/0001-26 - W. CALDAS DE Cainceiado - Descumprimento aos' itens; 6.1 5 a) Comprovação de 
OLIVEIRA 

.. _ : 
a prio; no desempenho d de pertinente e compatível em 
carpcterts. icas. quantidade Ãos come objeto da fidlação - 
Ate.siado - ide Caoacida i • formeoído(e) Per pessoa juridica de 
direito fi ou privado, ror emitido parente privar, deverá 
este ser'cdtdfirrna recurs r CIO quem o subscreveu; podera ser 
pedido Notas Fiscais eiContratos, que assegurem a veracidade dos 
Mesmos. 20/07/2021 1'11(2:19

15/0712021 - 10:53:39 828,03 22.193.243/0001-26 - W. CALDAS DE Cancelado , bescumpnmentO aos itens: 6.1.5 a) Comprovação de 
OLIVEIRA aptidão no desempenho de atividade pertinente e compatível em 

características, quantidades e prazos coroa objeto da licitação - 
Atestado(s) de Capacidade Técnica, fomecido(s) por pessoa jurídica de 
direito público ou privado, quando for emitido por ente privado deverá 
este ser com firma reconhecida de quem o subscreveu; poderá ser 
pedido Notas Fiscais e Contratos, que assegurem a veracidade dos 
mesmos. 20/07/2021 11:12:19 

Procesm 
F 

LOTE 0006 - ITEM 0002- Alicate Bico Reto 6" isolado 1000V 
Data Valor CNP,/ Situação 

14/07;2021 - 19.47:38 85.84 (proposta) 22 193.243/0001-26 - W. CALDAS DE Cancelado DescOmprimento aos itens: 6.1.5 a) Comprovação de 
OLIVEIRA aptidão no desempenho de atividade pertinente e compatível em 

caracteristicas: quantidades e prazos como objeto da licitação ; 
-Atestadoçsrte- Ca par:Weide tecnica, fomecido(s) por pessoa jurídica de 
direito publico ou nevado, quando for emitido por ente privado devera 
este ser com lirma'reConheada de quem o subscreveu: podera ser 
pedido Netas Plica:ia CenvatoS, que assegurem a veracidade dos 
Meamos. 20/07/202)) R 1:12 19 ' 

; 
15/07/2021 .10:53:47 85,34 22.193.243/0001-26 VV CALDAS DE Cancelado DeSot(nhnthento aos'itens. 6:1.5 a) Comprovação de 

OLIVEIRA aptidão no clesernpenflo de atividade pertinente e compatível em 
varacterítticus: qvãritbtadev e prazos com o objeto da licitação.. 
Atestado(s) deiCaPecIdade Técnica, fornecido(s) por pessoa jurídica de 
direito público OU Privado, quando for emitido por ente privado deverá 
este ser com : firma reconhecida de quem o subscreveu; poderá ser 
pedido Notas Fiscaii -e Contratos, que assegurem a veracidade dos 
mesmos. 20A37/2021 11:12:19 - 

LOTE 0006- ITEM 0003 - Alicate Corte Diagonal 6" isolado 1000V 

Data 

14/07/2021 19 47 56 

15/07/2021 - 10;53:57 

Valor CNPJ Situação 
- , • , - . 

47,52 (proposta) 22.193.243/0001-26 - W. CALDAS DE Cancelado • Descurnpriniento aos (tens: 6.1.5 a) Comprovação de 
OLIVEIRA aptidão no desempenho de atividade pertinente e compalivel em 

caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto da licitação - 
Atestado(s)-de-Capacidade Técnica, fomecido(s) por pessoa jurídica de 
direito público ou privado, quando for emrtido por ente privado deverá 
este ser com finna reconhecida de quem o subscreveu: Poderá ser 
Pedido Notas ÉiScai's e Contratos, que assegurem a veracidade dos 
mesmos 201071202)1 1 112 19 .' 

-;; - . . i- i ,,, ref.0

47,02 22.193.24310001.26. W. CALDAS DE C."39tdrOi-iDesc i  rirnento aos itens: 6.1.5 a) Comprovação de 
OLIVEIRA a414tf6 des•-bm . b de atividade pertinente e compativel em 

1oarantyttal' go i i ades e prazos com c objeto da licitação - 
Mak ' 'CaOdade Técnica, fomecido(s) por pessoa juridica de 
cihskOrkal ; ' ir'. pif.rv ' o. guando :for cri-atido por ente privado deverá 
e's i . sere- - firmalle hecida de quem o subscreveu; poderá ser 

,82DT,T. 4 'gsciird• •iContratos, que assegurem a veracidade dos 
'rriPs-,.W10702V-'1'It(:12.1s 

LOTE 0006 - ITEM 0004 - Alicate De Pressão 10 Pol 
Data Valor CNPJ Situação 

14/07/2021 - 19;48:14 41,81 (proposta) 22.193.243/0001-26 -W. CALDAS DE 
OLIVEIRA 

15/07,2021 1054:98 

Cancelado - Descomprime= aos Itens: 6.1.5 a) Comprovação de 
aptidão no desempenho de atividade pertinente e compativel em 
ç.'aracteriaticas. quantidades e prazos como objeto da licitação - 
•Atattadolsyde'CapaC(dade Técnica, fornecido(s) por pessoa juridica de 
direito público ou privado, quando for emitido por ente privado devera 
Este ser com firma reconhecida cie quem o subscreveu; poderá ser 
pedido Notas Fiscais e"Contraios, que assegurem a veracidade dos 
Mesmos. 20/01/2021 11:1219 

41.51 22.193.243/0001-26 - tal CALDAS DE Cancetad6 D9scumprimento aos itens: 6.1 5 a) Comprovação de 
OLIVEIRA dedão no des9mpenho de atividade pertinente e compatível em 

arectenstidastquantidades e prazos curvo objeto da licitação - 
4:keStadd(s)íde'Capacidade Técnica, fornecido(s) por pessoa jurídica de 
caras° pdpgó t? ia privado, quando for emitido por ente privado deverá 
este ser to'na arria reconheci, e.quern o subscreveu; poderá ser 
'pedido WitÉiís ft cais 9 Co , Lque assegurem a veracidade dos 
MakMPs- 0/0720 111

LOTE 0006 - ITEM 0005 - Alicate universal 8" isolado 1000V 
Data Valor CNPJ 

prtc, fie 
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14/07(2021 - 194632 

15,0712021 -105415 

67,79 (proposta) 22.193.243/0001-26 W. CALDAS DE Cancelado - DeStürhOrimento aos /feris: 6.1.5 a) Comprevação de 
OLIVEIRA aptidão nó desempenho de atividade pertinente e compativel em 

cai:ao:cri erices, quan,tidades e prazos com o objeto da licitação - 
A:estadeie) de Capacidade Técnica, ferneeido(s) por pessoa juridica de 
direito público ou privado, quando for emitido por ente prtvado deverá 
este ser com dana reconhecida de quem o subscreveu; poderá ser 
Pedidd Notas Fiscais e Contratos, 'que assegurem a veracidade dos 
mesmas 20,07/2031 11-1219 

• 
67,39 22193.243/0001-26 - W. CALDAS DE Cancelado Descur(eninento aos itens: 6.1.5 a) Conásrovação ole 

OLIVEIRA aptidão no desernpenh,o de atividade pertinente e crimpatieel em 
Paracté risticas quantidades e prazos com o objeto da licitação - 
Atestado(s) de Capacidade Tecnica, fornecido(s) por pessoa jundica de 
direito -Público au pecado, quando for emitido por ente privado deverá 
este ser com firma reconhecida de quem o subscreveu; poderá ser 
pedidc7Notas Fiscais ajContratos, que assegurem a veraddade dos 
mesM6s. 20;07/2021 11:1210 

LOTE 0006 - ITEM 0006 - Alicate normal 
Data Valor CNPJ 

14/07/2021 - 1948:49 

15/07/2021 - 10:54:21 

Situação 

30,38 (proposta) 22.193243/0001-26 - W. CALCAS DE Cancelado - Descumprintento aos itens: 6.1.5 a) Comprovação de 
OLIVEIRA aptidão nu desempenho de atividade pertinente e compatível ern 

caracteristicas, quantidades e prazos como objeto da im itação - 
Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido(s) por pessoa jurídica de 
direito público ou privado, quando for emitido por ente privado deverá 
este ser com firma reconhecida de quem o subscreveu; poderá ser 

• pedida -Notas riScait e Contratos, que assegurem a veracidade dos 
mesa:Ide. 20/07/2021 11:12;19 - 

30,00 22.193.243/0001-26 -1/V. CALDAS DE Cancelado - Descamprimento aos itens: 6.1.5 a) Comprovação de 
OLIVEIRA aptidão no desempenho de atividade pertinente e compatível ern 

características. quantidades e prazos como objeto da licitação - 
Atestado(s) de Capacidade Técnica, fomecido(s) por pessoa jurídica de 
direito público ou privado, quando for emitido por ente privado deverá 
este ser com firma reconhecida de quem o subscreveu; poderá ser 
pedido Notas Fiscais e Contratos, que assegurem a veracidade dos 
mesmos. 20/07/2021 11:12:19 

LOTE 0006 - ITEM 0007 - Arco de serra 
Data Valor CNPJ Situação 

14/07/2021 - 19:49:07 

15/07/2021 - 10:54:26 

36,46 (proposta) 22.193.243/13001-26 - W. CALDAS DE Cancelado- Descumprimento aos (tens: 6.1.5 a) Comprovação de 
OLIVEIRA aptidão no desempenha do atividade pertinente e compativel em 

caracteristicas, quantidade; e prazos como objeto da licitação --
•AleStado(s) de Capacidade Técnica, fornecido(s) par pessoa jurídica de 
direita 'público ou privado, quando for emitido por ente privado deverá 
este ser com firma reconhecida de quem o subscreveu; poderá ser 
pedido Notas Fiscais e Contratos, que assegurem a veracidade dos 
meemos. 20/07/202111:12:19 

36,00 22.193.243/0001-26 - W. CALCAS DE Cá:calado - Descumprimento aos itens: 6.1.5 a) Comprovação de 
OLIVEIRA aptidão no desempenho de atividade pertinente e compatível em 

características, quantidades e prazos como objeto da lidtação - 
Atestado(s) de Capacidade Técnica, fomecido(s) por pessoa jurídica de 
direito público ou privado, quando for emitido por ente privado devera 
este ser com firma reconhecida de quem o subscreveu; poderá ser 
podido Notas Fiscais e Contratos, que assegurem a veracidade dos 
me/moo. 20/07(202111:12:19 

LOTE 0006 - ITEM 0008 - Bateria 9V 
Data Valor CNPJ SiaJação 

14/07/2021 - 19-.49:28 1.150.00 (proposta) 22.193.24310001-26 - W. CALDAS DE Cancelado - Descumprirnento aos (tens: 6.1.5 a) Comprovação de 
OLIVEIRA aplipão no desempenho de atividade pertinente e compativel em 

carecteristicas, quantidades e prazos com e objeto da licilação - 
ate-tf:arfa(s) de Capacidade Técnica, tomecidois) por pessoa jurídica de 
vi( -público ou privado, quando for emitido por ente privado deverá 
este ppv,50m firrna reconhecida de quem o subscreveu; poderá ser 
pe, as Fiscais e Contratos, que assegurem a veracidade dos 
Meã 0/07,1202/11:12-19 

15/07/2021 - 10:54:36 1. -149,80 22.193.243/0001-26 - VV. CALDAS DE da, Descurnpnmento aos itens: 6.1.5 a) Comprovação de 
OLIVEIRA aPtidãhçfia. sempenho de atividade pertinente e compatível em 

caractètiallats, quantidades e prazos com o objeto da (idtação - 
AteStaaaisf de Capacidade Técnica, fomecido(s) por pessoa juridica de 
direito públiCo ou privado. quando for emitido por ente privado deverá 
este ser coro firma reconhecida de quem o subscreveu; poderá ser 
pedido Notas Fiscais e Contratos, que assegurem a veracidade dos 
metais. 2iJI0712021 11:12:19 

LOTE 0006 - ITEM 0009 - Bolse Balde de lona para ferramentas 
Data Valor CNPJ Situação 

,• 
14/07/2021 - 1949:51 860,00 (proposta) 221

iy
l9E3I 

1,s
.243/0001-26 - W. CALDAS DE Cancelado Descurnprimento aos itens: Olho) Comprovação de 

0 aptidão no 'desempenho de atividade pertinente e compativel 
caracterietitas. quantidades e prazos como objeto da licitação - 
Alestadoçeffde Capacidade Tecnica, fornecido(s) por pessoa juridica de 
direito Públieo ou privado, quando for emitido por ente privado deverá 
e.,•:s,„.0 serei, ri- firma reconhecida „'quem o subscreveu; poderá ser 

do. Notas Fiscais e C que assegurem a veracidade dos 
ania:'20/07i2021 11; 

,e, pari:ti cie 
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15/07/2021 - 10154.48 

Pre so: 
F 

859,80 22.193 243/0001-26 - W CALDAS DE Cancelado - nrnento s ./tens. 6.1 5 al Comprovação de 
OLIVEIRA aptidão no desensizOtho de atiVidade pertinente e compatível em 

caractensticas -quantidades e prazos com o objeto da licitação - 
Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido(s) por pessoa juridica de 
dileto público ad privado aviando for emitido por ente privado deverá 
este ser coai farpa reconhecida de quem o subscreveu, poderá ser 
pedido Notes Fiteais e Contratos, que assegurem a veracidade dos 
mesmos. 20/07,202 I 11:12.19 

LOTE 0006- ITEM 0010 - Bolsa para transportar ferramentas, em lona fio 10, fundo reforçado, com alça e porta cadeado 
Data Valor CNPJ 

14107/202 50:10 110,90 (proposta) 22.193.243/0001-26 - W. CALDAS DE 
OLIVEIRA 

15,07,2021 - 10;54 -55 110.40 22,193 243:0001-26 'AI CALDAS DE 
OLIVEIRA 

Situação 

Cancelado - Descumprimento aOsTtene. 6.1.5 a) Comprovação de 
aptidão no desempenho de atividade pertinente e compativel em 
caractensticas; quantidades e prazos core o objeto da licitação - 
Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido(s) por pessoa juridica de 
direito publico ou privado, quando for emitido por ente privado deverá 
este ser core firma reconhecida de quem o subscreveu; poderá ser 
pedido Notas Fiscais e Contratos, que assegurem a veracidade dos 
111e5mo0. 20/0712021 11:12.19 

Cancelado - Desculerprimento aoS i(ens: 6.1.5 e) Comprovação de 
aptidão nu desenipenho de atividade pertinente e compatível em 
caractensticas, quantidades :e prazos como objeto da licitação - 
Atestado(s) de Capacidade Técnica, fontecidc(s) por pessoa juddica de 
direta publico ou privado, quando for emitido por ente privado deverá 
este ser com firma reconhecida de quem o subscreveu; poolera ser 
pedido Notas FisCals e Centratos. que assegurem a veracidade dos 
mesmos. :20/07/2021 1-1:12:19 • 

LOTE 0006- ITEM 0011 - Chave aiustavel 12' 
Data 

1410712021 - (9.5027 

(5/07/2021 - 10:55.01 

Valor CNPJ Situação 
• 

95,94 (proposta) 22.193.243/0001-26 - VV. CALDAS DE Cancelado - Descumpiiine rito aos itens: 6.1.5 a) Comprovação de 
OLIVEIRA aptidão no desempenho de atividade pertinente e compatível em 

caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto da licitação 
Atestado(s) de Capacidade Técnica, Fornecido(s) por pessoa juridica de 
direita público ou privado, quando for emitido por ente privado deverá 
este ser com firma reconhecida de quem o subscreveu; poderá ser 
pedido Notas Fiscais e Contratos, que assegurem a veracidade dos 
mesmos. 20/07/2021 11:12:19 

95,54 22,193243/0001-26 W. CALDAS DE Cancelado - Descumprimento aos itens: 6.1.5 a) Comprovação de 
OLIVEIRA aptidão no desempenho de afinidade pertinente e eompativel em 

caracterisficas, quantidades e prazos coma abjeto da licitação - 
Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido(s) por pessoa juridica de 
direito publico ou prrvado, quando for emitido pior ente privado deverá 
este ser com firma reconhecida de quem o subscreveu, poderá ser 
pedido Notas Fiscais e Contratos, que assegurem a veracidade dos 
mesmos_ 20/0712021 11:12 19 

LOTE 0006 - ITEM 0012 - Chave Catraca Reversiva' 1/2" 
Data Valor CNPJ 

14107/2021 - 195042 

15/07/2021 - :10:5511 

Situação 

860.00 (proposta) 22.193.243/0001-26 -Vã. CALDAS DE Cancetartio - Descomprimem) aos itens: 6.1 5 ai Comprovação de 
OLIVEIRA aptida .inc•desempenho de atividade pertinente e compativel em 

corso 'sacas, quantidades e prazos com O objeto da licitação - 
Ate " go) de Capacidade Técnica, fomecido(s) por pessoa judaica de 
direitallodblico ou privado, quando for emitido por ente privado deverá 
este sO:r cem firma reconhecida de quem o subscreveu; poderá ser 
pede:O-gotas Fiscais e Contratos, que assegurem a veracidade dos 
mesnads: 20107/2021 11:12:19 - 

859,89 22,193.24310001-26 - W CALDAS DE Cancelado- DescumpriMento aos tens; 6.1.5 a) Comprovação de 
OLIVEIRA aptidãe no desempenho de atividade pertinente e compativel em 

caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto da licitação - 
Atestedinse de Capacidade Técnica, fomecido(st par pessoa jurídica de 
direito publico ou privado, quando for emitido por ente privado deverá 
este ser coro )irmu reconhecida dê quem o subscreveu; poderá ser 
pedida Notas Fiscais e Contratos, que assegurem a veracidade dos 
meSmo.S. 2010712021 1112:19 

LOTE 0006- ITEM 0013 - Chave fenda 3.0 mm. comprimento de haste 100 ms: .,4,0mi.stiede 1000V 
Dela g Valor CNPJ 

Jus 4- :Will , 
14/0712021 - 1951:03 28.15 (proposta) 22.103.243/0001-26- VV, CALDAS DE Cateladk-Descumparnento aos itens: 6.1.5 a) Comprovação de 

OLIVEIRA aje dão noarkrsernpenho de atividade pertinente e corripativel em 
cSoteristials, quantidades e prazos com o objeto da lieitação - 
Mérido(sfde Capacidade Técnica, fornecido(s) por pessoa jurídica de 
c•Sto público ou privado, quando for emitido por ente privado devera 
dielSteg ser corá firma reconhecida de quem o subscreveu; poderá ser 
Wide Nritea- riscais e Contratos, que assegurem a veracidade dos 
%a-robe. 20/07/2021 11;12;19 : .. e 

15/0712021 - 10:55:17 28,00 22.153.243/0001-26- W. CALDAS DE Cancelada: - Descumprimento aosfitens: 6.1.50) Comprovação de 
OLIVEIRA hptidãe no desempenho de atividade pertinente e competi-irei em 

Características; quantidades e prazos tom o objeto da licitação - 
Ateatado(s) de Capacidade Tecnida; famecida(s) por pessoa juridica de 
direito público ou privado, quando for emitido por ente privado deverá 
este ser com firma reconhecida de quem o subscreveu; poderá ser 
pedida Notas Fiscais e Contratos, ;que assegurem a veracidade das 
Me:41110S. 20107/2021 11:12;19 --

CCLN/OP.SAS 
PUBLICAS 

Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicos em 22/0712021 ás 16:14;28. 
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LOTE 0006- ITEM 0014- Chave fenda 4.5 mm, comprimento da haste 125 mm, isolada 1000V 
Data Valor CNFJ 

14:07/2021 - 1951:36 22 .'t (proposta) 22.193243/0001-26 -W CALDAS DE 
ri OLIVEIRA 

15107/2021 - 10:55:22 

Situação 

Cancelado- Dé prrrsesIs aos;itens: 6.15 a) Comprovação de 
,St'cilidãÀ no ide de atividade pertinente e compatível em 
5-caract4risteas'7 e e praLos com o objeto da licitação — 
Stestadors1'do,CaPC,i fomecido(s) por pessoa turidica de 
Atreito público ou pri-iíâii ,Itaii.efo for emitido por ente privado devera 
este ser com firma reconneCida de quem o subscreveu, poderá ser 
Pedido Notas Fscres e Contratos que assegurem a veracidade dos 
mesmos. 20/07/2021 11:12;19„ 

22:31 22.193.243/0001-26 - W. CALDAS DE Cancelado - Descumpnmento aos itens: 6.1.5 a) Comprovação de 
OLIVEIRA aptidão no desempenho de ahvidade pertinente e carepativel em 

caracteristicas. quantidades e prazos com o objeto da lidtação --
Alestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido(s) por pessoa turidica de 
direito público ou privado, quando for emitido por ente privado devera 
este ser com firma reconhecida de quem o subscreveu; poderá ser 
pedido Notas Fiscais e Contratos, que assegurem a veracidade dos 
mesmos. 20/07/2021 11:12:19 

LOTE 0006 - ITEM 0015- Chave fenda 6.5 mm, comprimento da haste 150 mm, isolada 1000V 
Date 

14/07/2021 - 19:5)53 

15/07/2021 - 10 55 28 

Valor CNP.] Situação 

2200,  (proposta) 22.193.243/0001-26 W. CALDAS DE Cancelado - Descumplmento aos itens: 6.1.50) Comprovação de 
OLIVEIRA aptidão no desempenho de atividade pertinente e compativei em 

caractérishcas, qUantidades e prazos como objeto da licitação — 
Alestado(S) de Capacidade-Técnica, fornecido(s) por pessoa jurídica de 
direito publico ou privado; quando for emitido por ente privado deverá 
este ser com firma reconhecida de quem o subscreveu; poderá ser 
pedido Notas Fiscais e Contratos, que assegurem a veraddade dos 
mesmos. 20/0712021 11 12 19 

2185 22.193.24310001-26 W. CALDAS DE Cancelado - Descompimento aos itens: 6.1.5 a) Comprovação de 
OLIVEIRA aptidão no desempenho de atividade pertinente e compativel em 

caracte ri sticas. quantidades e prazos com o °biela da licitação — 
Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido(s) por pessoa jurídica de 
direito público ou privado, quando for emitido por ente privado devera 
este ser com firma reconhecida de quem o subscreveu; poderá ser 
pedido Notas Fiscais e Contratos, que assegurem a veraddade dos 
mesmos. 20)071202111:12:19 

LOTE 0006- ITEM 0016 - Chave phillips PH1 comprimento da haste 80 mm, isolada 1000V 
Data Valor CNPJ Situação

14/07/2021 - 19:52:14 22,4 (proposta) 22.193.243/0001-26 - W. CALDAS DE Cancelado - Deseumplimento aos (tens: 6.1.5 a) Comprovação de 
OLIVEIRA aptidão no desempenho de atividade pertinente e compatível em 

características, quantidades e prazos com o objeto da licitação — 
Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido(s) por pessoa jurídica de 
direito público ou privado, quando for emitido por ente privado deverá 
este ser com firma reconhecida de quem o subscreveu; poderá ser 
pedido Notas Fiscais e Contratos, que assegurem a veracidade dos 
mesmos. 20/07/202111,12:19 

15/07/2021 - 1055:33 22,00 22.193.243/0001-26 - W. CALDAS DE Cancelado - Descurnprimento aos itens: 6.1.5 a) Comprovação de 
OLIVEIRA aptidão no desempenho de atividade pertinente e compatível em 

caractensticas, quantidades e prazos com o objeto da lidtação — 
Atestado(s) de Capacidade Técnica, fomecido(s) por pessoa jurídica de 
direito público ou privado, quando for emitido por ente privado deverá 
este ser com firma reconhecida de quem o subscreveu; poderá ser 
pedido Notas Fiscais e Contratos, que assegurem a veracidade dos 
mesmos 20/07/2021 11 12 19 

LOTE 0006- ITEM 0017- Chave phillips PH2 comprimento da haste 100 mm, isolada 1000V 
Data Valor CNPJ 

14/07/2021 - 19:52:37 16,53 (proposta) 22.193.243/0001-26 - W. CALDAS DE 
OLIVEIRA 

15107/2021 - 1055.39 16,03 22.193.243/0001-26 - W. CALDAS DE 
OLIVEIRA 

Situação 

Cancelado - Descumpimento aos itens: 6.1 5 a) Comprovação de 
aptidão no desempenho de atividade pertinente e cornpativel em 
características, quantidades e prazos com o objeto da iindução — 
Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido(s) por pessoa jundice de 
direito público ou privado, quando for emitido por ente privado deverá 
este ser com firrna reconhecida de quem o subscreveu; poderá ser 
pedido Notas Fiscais e Contatos, que assegurem a veracidade dos 
mesmos. 20/07/202111:12:19 

Cancelado - Descumprimento aos (tens: 6.1.5 a) Comprovação de 
aptidão no desempenho de atividade pertinente e compatível em 
características, quantidades e prazos como objeto da licitação — 
Atestado(s) de Capacidade Técnica, fomecido(s) por pessoa jurídica de 
direito público ou Privado, quando for emitido por ente privado deverá 
este ser com firma reconhecida de quem o subscreveu; poderá ser 
pedido Notas Fiscais e Contratos, que assegurem a veracidade dos 
mesmos, 20/07/2021 11:12:19 

LOTE 0006 - ITEM 0018 - Chave tipo canhào 3/16" isolada 1000V 
Data Valor CNPJ 

, COMPRAS 
PUBLICAS 

Situação 
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14/07/2021 - 19:52:54 25.14 (prci a) 22193243/0001-26- VV. CALDAS DE 
OLIVEIRA 

15/07/2021 - 10:55:43 25,00 22.193.243/0001-26 - W. CALDAS DE 
OLIVEIRA 

Cancelado- Deactinionmenro aos itens: 6.1.5 a) Comprovação de 
p á odesernpenho de afiinciade pertinente e compatível vir 

caracte nstic as; quantidadeSe peazos com o objeto da lidtack - 
Atestado (M de Capacidade Tsicnica, fornecido(s) por pessoa juridica de 
direito público ort privado. quantia for emitido por ente privado deverá 
este ser com firara. reconhecidé de quem o subscreveu; poderá ser 
pedido Notas Fiscais e Contratos, que assegurem a veracidade dos 
mesmos. 2010712021 11-12: 1R 

Cancelada- Descumprimenlo ais itens: 6.1.5 a) Co rnprovação de 
aptidão na desempenho de atividade pertinente e oompativel em 
caracteristicas, quantidades e Prazos com o objeto da licitação - 
Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido(s) por pessoa juridica de 
direito público ou privado, quando for emitido por ente privado deverá 
este ser com firna reconhecida de quem o subscreveu; poderá ser 
pedido Notas Fiscais e Contratos, que assegurem a veracidade dos 
mesmos. 20/0712021 1112:19 

LOTE 0006 - ITEM 0019 - Chave tipo canhão 5/16" Isolada 1000V 
Data Valor CNPJ 

14/07/2021 - 19:53:11 ; .150,00 (proposta) 22.193.24310001-26- W. CALDAS DE 
OLIVEIRA 

15107/2021 - 1055:58 1 149,75 22.193.243/0001-26 - W. CALDAS DE 
OLIVEIRA 

Situação 

Cancelado Descumprimento aos itens: 6.1.5 a) Comprovação de 
aptidão no desempenho de atividade pertinente e competia& em 
caractedsticas, quantidades e prazos come objeto da licitação - 
Atentado(s) de Capacidade Técnica, fornecido(s) por pessoa jurídica de 
direito público nu privado, quando for emitido por ente privado deverá 
este ser com firma reconhecida de quem o subscreveu; podem ser 
pedido Notas FribeiS ir COntrátOS, que assegurem a veracidade dos 
mesmbs. 20/07/2021 1112.19 

Cancelado.- Descumprimento aos itens- 6.1.5 a) Comprovação de 
aptidão no 'desempenho de atividade pertinente e compatível em 
carecte risticas. quantidades e prazos coto o objeto da licitação - 
Atestado(s) de Capacidade Técnica, fomecido(s) por pessoa juridica de 
direito público ou privado, querido for emitido por ente privado deverá 
este ser com firma reconhecida de quem o subscreveu; poderá ser 
pedido Natas Fiscais é Contratos, que assegurent a veracidade dos 
mesmos. 20107/202111:12:19 

LOTE 0006 - ITEM 0020 - Chave Tont Reta, com cabo, isolada 1000V 
Data Valor CNPJ 

14/0712021 - 1953:30 860,00 (proposta) 22193_24310001-26 - W. CALDAS DE 
OLIVEIRA 

15/07/2021 - 10:56:07 859,69 22.193.243/0001-26 - W. CALDAS DE 
OLIVEIRA 

situação 

Cancelado - Descumprimento aos itens: 6.1.5 a) Comprovação de 
aptidão no desernpenho de atividade pertinente e compatível em 
caracteristicas, quantidades e prazos come objeto da licitação - 
Alestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido(s) por pessoa jurídica de 
direito público ou privado, quando for emitido por ente privado deverá 
este ser com terna reconhecida de quem o subscreveu; poderá ser 
pedido Notas Fiscais e Contratos, que assegurem a veracidade dos 
mesmos. 20/0712021 11:12:19 

Cancelado - Descumprimento acia itens: 6.1,5 a) Comprovação de 
aptidão no desempenho de atividade pertinente e competia& em 
caracteristicas, quantidades e prazos como objeto da licitação - 
Atestado(s) de Capacidade Técnica, fomecido(s) por pessoa jurídica de 
direito público ou privado. quando for ernifido por ente privado devera 
este ser com firma reconhecida de quem o subscreveu; poderá ser 
pedido Notas Fiscais e Contratos, que assegurem a veracidade dos 
mesMos. 20/07/2021 11;12.19 

LOTE 0006 - ITEM 0021 - Detector de tensão CA sem contacto 
Data Valor CNPJ 

14/07/2021 - -19.53:52 

Situação 

64,56 (proposta) 22.193.243/0001-26 - VV. CALDAS DE Cancelado - Descumprimento aos ilens: 6.1.5 a) Comprovação de 
OLIVEIRA aptidão no desempenho de atividade pertinente e compatível em 

características, quantidades e prazos com o objeto da licitação - 
Atestado(S) de Capacidade Técnica, fomecido(s) por pessoa jurídica de 
direito público ou privado, quando for emifido por ente privado deverá 
este ser com firma reconhecida de quem o subscreveu; poderá ser 
pedido Notas Fiscais e Contratos, que assegurem a veracidade dos 
mesmos. 20/07/2021 11 12'19 

15/07/2021 - 1056:17 64,16 22.193.243/0001-26 - ;AI CALDAS DE Caricelariel- Descumpernente aos itens. 6.1.5 a) Comprovação de 
OLIVEIRA ajo-tida:ano desempenho de atividade pertinente e compatível em 

caraelent s, quantidades e prazos com 0001010 da licitação - 
Atestada de Capacidade Técnica, fomecido(s) por pessoa juridica de 
direito aos pnvada, quando for emitido por ente privado devera 
este firma reconhecida de quem o subscreveu; poderá ser 
Pedi Fiscais e Contratos; que assegurem a veracidade dos 

712021 11:12:19 • 

LOTE 0006 - ITEM 0022 - furadeira de 700w 
Data Valor CNPJ 

14,07/2021 - 19 54 18 

iffia arirta( 
COMPRAS 

PUBLICAS 

690,83 (proposta) 22.193.243/0001-26 - W. CALDAS DE Cancelado - Descurnprimento aos-itens: 6.1.5 a) Comprovação de 
OLIVEIRA eptidão no desempenho de atividade pertinente e competia& em 

caracteristicas, quantidades e prazos como objeto da licitação - 
Atestado(s) de Capacidade "reunida, fornecido(s) por pessoa juridica de 
direita público ou privado, quando for emitido por ente privado deverá 
este ser com firma reconhecida de quem o subscreveu; poderá ser 
Oedide Notas Fiscais e ContratoS,lque assegurem a veracidade dos 
Márries. 20/0712021 11:12:19 ' . , . 

a Ir 
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15/07/2021 - 1656:27 $90,33 22.193.24310001-26 - W. CALDAS DE Cancelado - Descomprime nto aos itens: 6.1.58) Comprovação de 
OLIVEIRA aptidão no desempenho de atividade pertinente e oompativel em 

características. quantidades e prazos com o objeto da licitação - 
Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido(s) por pessoa jurídica de 
direito público bu privado, quando for ernitido por ente privado deverá 
este ser com firma reconhecida de quem o subscreveu; poderá ser 
pedido Notas Fiscais e Contratos, que assegurem a veracidade dos 
mesmos. 20/07/202 11-12 19 

LOTE 0006 - ITEM 0023 - ftaedâra de impactor de 1500w 
Data Valor CNPJ 

14/07/2021 - 19:54:35 880,00 (proposta) 22.193243/0001-26 - W. CALDAS DE 
OLIVEIRA 

15/07/2021 - 1056:38 859,79 22.193.243/0001-26 - W. CALDAS DE 
OLIVEIRA 

Situação 

Cancelado - Descurnprimento aos itens: 6.1.5 a) Comprovação de 
aptidão no desempenho de atividade pertinente e compativel em 
caracteristicas, quantidades e prazos como objeto da licitação - 
Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido(s) por pessoa jurídica de 
direito público ou privado, quando for emitido por ente privado deverá 
este ser com firma reconhecida de quem o subscreveu; poderá ser 
pedido Notas Fiscais e Contratos, que assegurem a veracidade dos 
mesmos. 20/07/2021 11:12:19 

Cancelado - Descumprimento aos itens: 6.1.5 a) Comprovação de 
aptidão no desempenho de atividade pertinente e compatível em 
caracteristicas, quantidades e prazos cotas objeto da licitação - 
Alestado(s) de Capacidade Técnica, fomecido(s) por pessoa jurídica de 
direito público ou privado. quando for emitido por ente privado deverá 
este ser com firma reconhecida de quem o subscreveu; Poderá ser 
pedido Notas FiSCeire-Ce-ritialga, que assegurem a veracidade dos 
mesrnOS. 20/07/202111.12.19 

LOTE 0006 - ITEM 0024 - Esquadro 12" 
Data Valor CNPJ 

14/07/2021 -165451 37.82 (proposta) 22.193.243/0001-26 - W. CALDAS DE 
OLIVEIRA 

15/07/2021 - 10 56 57 37.32 22.193.243/0001-26 VV. CALDAS DE 
OLIVEIRA 

Sltuaçâo 

Cancelado - Descumonmento aos itens: 6.1.5 ai Comprovação de 
aptidão no desempenho de afivrdade pertinente e compativel em 
caracteristicas. quantidades e prazos como objeto da licitação - 
Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido(s) por pessoa runclica de 
direito público ou privada quando for emitido por ente privado deverá 
este ser com firma reconhecida de quem o subscreveu, poderá ser 
pedido Notas Fiscais e Contratos, que assegurem a veracidade dos 
mesmos. 20/07/2021 11,1219 

Cancelado - Descumprimento aos tens: 6.1.58) Comprovação de 
aptidão no desempenho de adwridade pertinente e compatível em 
caracteritticas, quantidades e prazos como objeto da licitação - 
Atestado(s) de Capacidade Técnica, foniecido(s) por pessoa jurídica de 
direito público ou privado, quando for emitido por ente privado deverá 
este ser com firma reconhecida de quem o subscreveu; poderá ser 
pedido Notas Fiscais e Contratos, que assegurem a veracidade dos 
mesmos. 20/07/202111:12:19 

LOTE 0006- ITEM 0025- Jogo de chave ellen (tipo L) com 10 peças 1.5-12 mm 
Data Valor CNPJ 

14/07/2021 - 1955:12 91,14 (proposta) 22,193243/0001-26 - VV. CALDAS DE 
OLIVEIRA 

15/07/2021 - 10:57:05 90.79 22.193.243/0001-26 - VV. CALDAS DE 
OLIVEIRA 

Situação 

Cancelado- Descomprime= aos hena 6.1.5 a) Comprovação de 
aptidão no desempenho de atividade pertinente e compativel em 
caracteristicas. quantidades e prazos como objeto da licitação - 
Atestado(s) de Capacidade Técnica, fomecidots) por pessoa jurídica de 
direito público ou privado, quando for emitido por ente privado deverá 
este ser com firma reconhecida de quem o subscreveu; poderá ser 
pedido Notas Fiscais e Contratos, que assegurein a veracidade aos 
mesmos. 20107/2021 11 1219 

Cancelado Descumpnmento aos itens: 6.1.5 a) Comprovação de 
aptidaolio desempenho de atividade pertinente e compativel em 
cara Sacas, quantidades e prazos como abjeto da licitação - 
Ale j de Capacidade Técnica, fornecido(s) por pessoa jurídica de 
dire co ou privado, quando for emitido por ente privado deverá 
estejbf m firma reconhecida de quem o subscreveu: poderá ser 
ped as Fiscais e Contratos, que assegurem a veracidade dos 

a3712021 11:1219 

LOTE 0006 - ITEM 0026 - Jogo De Chave Combinada 6 A 32rnm ml 

Data Valor CNPJ 

14/07/2021 - 1955:32 632.25 (proposta) 22193,243/0001-28 W. CALDAS DE 
OLIVEIRA 

15/07/2021 - 105715 632,00 22.193.243/0001-26. W. CALDAS DE 
OLIVEIRA 

Situação 

Cancelado'¡ DescumpriMento aos itens: 6.15 a) Comprovação de 
aptidão no desempenho de atividade pertinente e compativel em 
caractertsficas, quantidades e prazos como objeto da licitação - 
Ateitadcs(s)'de Capacidade Técnica, fornecido(s) por pessoa jurídica de 
direito públigo os privado, quando for emitido por ente privado devera 
este ser com firma reconhecida de quem o subscreveu; poderá ser 
pedido Nrites Fiscais e Contratos, que assegurem a veracidade dos 
meêmos. 2d./0712021 1112:19 

Cai/0e1udu7 Descurnprimento aos itens: 61.5 a) Comprovação de 
aptidão noiesempenho de atividade pertinente e compativel em 
c.aracterísti6as, quantidades e prazos corno rabi= da licitação-
At4tadate Capacidade Tecnica, fornecido(s) por pessoa juridica de 
direito Ni: ou privada quando for emitido por ente privado deverá 
es é serjooáifirma reconhecida de quem o subscreveu; poderá ser 

-r ágip 9 , 
pé .0de-00-Fiscais e Contratopue assegurem a veracidade dos 
in rios 7/"2021 11.12 1 
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LOTE 0006 - ITEM 0027 - Lanterna LED para capacete 
Data Valor CNPJ 

1410712021 - t9.55,51 86,24 (proposta) 22.193.243/0001-26 W CALDAS DE 
OLIVEIRA 

15/07/2021 - 10.57:21 86,00 
. 

22.193.243/0001-26 - W. CALDAS DE 
OLIVEIRA 

SitUação 
• 

Cancelado - Desctiinpornento aos itens: 6_1 5 a) Comprovação de 
aptidão no 'desempenho de atividade pertinente e compativel em 
caracteristitas, quantidades e prazos com o objeto da dotação - 
Atestado(s) de Capacidade 1écrscá, fornecido(s) por pessoa jurídica de 
direito pOpfico ou privado, quando:1'6r emitido por ente privado deverá 
este ser Conn firma reconhecida de quem o subscreveu; poderá ser 
pedido Notas FiSCA,S e Contratos, que assegurem a veracidade dos 
meemos. 2010712021 11:12:19 

Canoé)adoo Descumprimento aos tens: 6.1.5 a) Comprovação de 
aptidão no desempenho de atividade pertinente e compativel ern 
caracteristicas. quantidades e prazos com o objeto da Licitação - 
Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido(s) por pessoa juridica de 
direitoPubfico ou pnvado, quando for emitido por ente privado deverá 
este ser coro firma reconhecida de quem o subscreveu; poderá ser 
pedido Notas Fiscais e Contratos, que assegurem a veracidade dos 
meimes. 20107/2021 1112:19 „ . 

LOTE 0006 - ITEM 0028 - Lanterna LED portátil 
Data Valor CNPJ 

14107/2021 - 19.56.00 151,95 (proposta) 22.193.243/0001-26 W. CALDAS DE 
OLIVEIRA 

15/07/2021 - 10 57 28 150,35 22.193.243/0001-26 • \N. CALDAS DE 
OLIVEIRA 

Situação 

Cancelado - Descumprimento aos itens: 6.1.5 a) Comprovação de 
aptidão no desempenho de atividade pertinente e compativel em 
oaracteristicas, quantidades e prazos corno objeto da licitação - 
AtestadoLázte"Capacidade Técnica, fornecido(s) por pessoa ',indica de 
direito-Público ou privado, quando ror emitido por ente privado deverá 
este ser com firma reconhecida de quem o subscreveu'. poderá ser 
Pedido Notas Fiscais e Contratos, que assegurem a veracidade dos 
Mesroôs 2010712021 11:12 19 
; • 
Cabcétado - Descumpnmento aos itens: 6.1_5 a) Comprovação de 
4Ød0ó60 desempenho de atividade pertinente e compativel em 
atictãdsticas, quantidades e prazos com sob/elo da licitação - 
;IZIStarrs) de Capacidade Técnica, fornecido(s) por pessoa juridica de 
direfitd ublico ou privado, quando for emitido por ente privado deverá 
sate Ser com firma reconhecida de quero o subscreveu; poderá ser 
pedidd•Notas Fiscais e Contratos, que assegurem a veracidade dos 
rhesrriCs: 20/0712021 11 12:19 

LOTE 0006 - ITEM 0029 - Luximetro Digital 
Data Valor CNPJ 

14/07/2021 - 1956:28 307,56 (proposta) 22.193.243/0001-26 W. CALDAS DE 
OLIVEIRA 

15/07/2021 - 10 57 37 307.00 22.193.243/0001-26 - W. CALDAS DE 
OLIVEIRA 

Situação 

Cancelado - Descurnprimento aos itens: 61.5 a) CoMprovação de 
aptidão no desempenho de atividade pertinente e compativel em 
caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto da licitação - 
Atentado(s) de Capacidade Técnica, fornecido(s) por pessoa jundica de 
direito Público ou privado, quando for emitido por ente privado deverá 
este ser com firma reconhecida de quem o subScreveu; poderá ser 
pedido Notas Fiscais e Contratos, que assegurem a veracidade dos 
mesreea 20/07/2021 11:1219 

Cancelado - Descurnprimento aos tens: 6.1.5 a) Comprovação de 
aptidão no desempenho de atividade pertinente e compativel em 
caracteristicas, quantidades e prazos como objetada licitação - 
Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido(s) por pessoa jurídica de 
ditado público ou privado, quando for emitido por ente privado devera 
este ser com firma reconhecida de quem o subscreveu; poderá ser 
pèficio Notas Fiscais e Contratos, que assegurem a veracidade dos 
~nes. 20/0712021 11 12 19 

LOTE 0006 - ITEM 0030 - Marreta 1k9 
Data Valor CNPJ Situação 

14/07/2021 - (5:5646 1.150,00 (proposta) 22_153.243/0001-26 - IN. CALDAS DE Cancelado - Descumprimento aos itens: 6.1.5 a) Comprovação de 
OLIVEIRA aptidad no desempenho de atividade pertinente e compativel em 

caractéristicas, quantidades e prazos COM o objeto da licitação - 
AteStado(s) de Capacidade Técnica, famecido(s) por pessoa juridica de 
direito ,ot)blico ou privado, quando for emitido por ente privado deverá 
este ser coro firma reconhecida de quem o subscreveu; poderá ser 
pedido Notas Fiscais e Contratos, que assegurem a veracidade dos 
illesmes. 20/07/2021 11;12:19 

15/07/2021- 10:57:45 1.149,85 22.19124310001-26 - W. CALDAS DE Cancelado - Desoumprimento aos itens: 6.1.5 a) Comprovação de 
OLIVEIRA aptidão no desempenho de atividade pertinente e compativel em 

Oaracterisficas, quantidades e prazos como objeto da licitação - 
Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido/o) por pessoa jurídica de 
direito público ou pnvado, quando for emitido  por ente privado deverá 
este ser com firma reconhecida de quem o subscreveu; poderá ser 
pedido Notas Fiscais e Contratos, que assegurem a veracidade dos 
rhesmçs. 20/07/2021 1 1:12 19 

LOTE 0006 - ITEM 0031 - Martelo com unha 
Data Valor CNPJ 

,nor tal do 
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PPonn~i0 

14/07/2021 - 1957:05 

15107/2021 - 1057:51 

(propoSta) 22.193243(0001-26 - W CALDAS DE CAncelado-- Descumpnmentaãos itens: 6.1.5 a) Comprovação de 
1: OLIVEIRA qpirdão no desempenho de atividade pertinente e compatível em 

Oarecteristicas, quantidades e prazos com o objeto da lidtação - 
Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido(s) por pessoa jurídica de 
direito público ou privado, quando for emitido por ente privado deverá 
este ser com firma reconhecida de quem o subscreveu; poderá ser 
Pedido Notas Fiscais e Contratos, que assegurem a veracidade dos 
Meamos. 20/07/2021 11-12:10 

859,80 22.193.243/0001-26 - W. CALDAS DE Cancelado - Descumprimento aos ilens: 6.1.5 a) Comprovação de 
OLIVEIRA aptidão no desempenho de atividade pertinente e COMpativel em 

caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto da licitação - 
Alestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido/o) por pessoa juridica de 
direito público ou privado, quando for emitido por ente privado deverá 
este ser com firma reconhecida de quem o subscreveu; poderá ser 
Pedido Notas Fiscais e Contratos, que assegurem a veracidade dos 
mesmos. 20/07/2021 11 12 19 

LOTE 0006- ITEM 0032 - Punção de centro 150 x 6 mm 
Data Valor CNPJ Situação 

14/07/2021 1957.24 32,16 (proposta) 22.193.24310001-26 - W. CALDAS DE Cancelado- Descornprimento aos (tens: 6.1.5 a) Comprovação de 
OLiVEIRA aptidão no desempenho de atividade pertinente e compatível em 

características, quantidades e prazos com o objeto da licitação - 
Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido(s) por pessoa jurídica de 
direita público ou privado quando for emitido por ente privado deverá 
este ser com firma reconhecida de quem o subscreveu; poderá ser 
pedido Notas Fiscars e Contratos, que assegurem a veracidade dos 
rfiesmOS. 20/0712021 1112:19 

15/07/2021 - 10;57;55 32,00 22.193.243/0001-26 - W. CALDAS DE Cancelado - Descumprimento aos itens: 6.10 a) Comprovação de 
OLIVEIRA aphdão no desempenho de atividade pertinente e compatível em 

características, quantidades e prazos come objeto da licitação - 
Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido(s) por pessoa juridica de 
direito público ou privado, geando for emitido por ente privado deverá 
este ser com finca reconhecida de quem o subscreveu; poderá ser 
pedido Notas Fiscais e Contratos, que assegurem a veracidade dos 
mesmos. 20107/202111:12:19 

LOTE 0006 - ITEM 0033 - Serra para arco de serra 
Data 

14/07/2021 - 19:57A2 

15/07/2021 - 1058:01 

Valor CNPJ Situação 

542 (proposta) 22.193.243/0001-26 -1/V. CALDAS DE Cancelado - Descumpnmento aos itens: 6.1.5 a) Comprovação de 
OLIVEIRA aptidão no desempenho de atividade pertinente e compatível em 

caractensticas, quantidades e prazos Com o objeto da licitação - 
Atestadois) de Capacidade Técnica, fornecido(s) por pessoa jurídica de 
direito público os privado, quando for emitido por ente privado deverá 
este ser coro firma reconhecida de quem o subscreveu, poderá ser 
pedido Notas Fiscais e Contralos, que assegurem a veracidade dos 
mesmos. 20/07/2021 1112:19 

9,00 22.193.24310001-26 - W. CALDAS DE Cancelado - Descumprimento aos itens: 6.1.5 a) Comprovação de 
OLIVEIRA aptidão no desempenho de atividade pertinente e wmpativel ern 

comete risticas. quanfidades e presos esmo objeto da ridtação - 
Atestado(S) de Capacidade Técnica, tomecide(s) por pessoa jurídica de 
direito público ou privado, quando for emitido por ente privado devera 
este ser com firma reconhecida de quem o subscreveu; poderá ser 
Pedido Notas Fiscais e Contratos, que assegurem a veracidade dos 
mesmos. 20107/2021 11;12:19 

LOTE 0006 - ITEM 0034 - Soquete 19rnm 
Data 

14/07/202 - 19:57:57 

15107/2021 - 1058:10 

Valor CNPJ Situação 

860,00 (proposta) 22.193.243/0001-26 - W. CALDAS DE Cancelado - Descumprimento aos unos: 6.1.5 a) Comprovação de 
OLIVEIRA aptidão no desempenho de atividade pertinente e compatível em 

caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto da licitação - 
Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido(s) por pessoa jurídica de 
direito público ou privado, quando for emitido por ente privado devera 
este ser com firma reconhearda de quem o subscreveu; poderá ser 
pedidd atas Fiscais e Contratos, que assegurem a voracidade dos 
Ines 20107/202111:12 19 

859,60 22.193 24310001-26 -57 CALDAS DE C Descurnpomento aos itens, 6.1,5 a) Comprovação de 
OLIVEIRA op desempenho de atnadahe pertinente e cornpativer em 

es quem ades e pria:Zos como objeto da licitação - 
e Capa ade Técnica, tomecido(s) por pessoa jurídica de 

cal os pri; quando for emitido por ente privado deverá 
44 ser co-  firma Im t1he cido de quem a subscreveu; poderá ser 
1:te'd, ido Natdq cas erContratoi, que assegurem a nora Idade dos 
risikrrios 20.10-, 

LOTE 0006 - ITEM 0035 - Soquete 24mm 
Data Valor CNPJ altuagâo 

14/07/2021 - 19:58:14 

lie portei in 
CO/4gPR46 

PUBLICAS 

23,28 (proposta) 22.193.243/0001-26 - W. CALDAS DE Cancelado - De áromprimento aos itens; 6.1.5 a) Comprovação de 
OLIVEIRA aptidão no desempenho de atividade pertinente e compativel em 

características, quantidades e prazos come objeto da licitação - 
Atestado(s) do Capacidade Tecnida, fornecido(s) por pessoa juridica de 
direito público ou privado, quando for emitido por ente privado deverá 
este ser com frirma reconhecida dê quem o subscreveu; poderá ser 
pedido Notas Piscais e Contratos, que assegurem a veracidade dos 
Mesmos. 20/07/2021 11:12:19 
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15/07/2021 i 10 5815 2300 22.193.243/0001-26 - W. CALDAS DE Cancelado - Desounipãmento aos tens 6.1 5 cl Comprovação de 
OLIVEIRA aptidão lio deserripeirthib de atividade pertinente e comoativel em 

oaracteristicas qu ,des e prazos com o objeto da licitação - 
:Atestado(s) de de Técnicsa, fomecido(s) por pessoa jurídica de 
direiLo:pubhcQ o quando4or emitido por ente privado deverá 
..s. .:Ajr pop) Ihecada de quem o subscreveu; poderá ser 
.pischc14000. eáContratos, que assegurem a veradade dos 
rnes, 's 2b,101/20i 12 19 , . 

LOTE 0006 - ITEM 0036 - Talnadeira 
Date 

14/0712021 - 19.5634 

15/07/2021 - 10:58:20 

Valor CNPJ Situação' 

39,35 (proposta) 22.193.243/0001-26 - W. CALDAS DE Cancelado - Descurnraimento aos tens: 8.1.5 a) Comprovação de 
OLIVEIRA aptidão no desempenho de atividade pertinente e compativel em 

caracteristicas, quantidades e prazos como objeto da licitação - 
Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido(s) por pessoa juridica de 
direito público ou privado, quando for emitido por ente privado deverá 
este ser com firma reconhecida de quem o subscreveu; poderá ser 
pedido Notas Fiscais e Contratos, que assegurem a veraddade dos 
mesmos. 20/07/2021 11.1219 

39,00 22.193.243/0001-26 - W. CALDAS DE Cancelado - Descumprimento aos itens: 6.1.5 a) Comprovação de 
OLIVEIRA aptidão no desempenho de atividade pertinente e compatível em 

características, quantidades e prazos como objeto da lidtacão - 
Atestado(s) de Capacidade Técnica, fomecido(s) por pessoa jurídica de 
direito público ou privado, quando for emitido por ente privado deverá 
este ser com firma reconhecida de quem o subscreveu, poderá ser 
pedido Notas Fiscais e Contratos. que assegurem a veracidade dos 
r5es1nés.20/07/2021 11:1215 

LOTE 0006 - ITEM 0037 - Trena fibra de vidro 100m 
Data Valor CNPJ 

14/0712021 - 1959:01 388,33 (proposta) 22.193.243/0001.26 W CALDAS DE 
OLIVEIRA 

15/07/2021 - 10:58:26 388,00 22.193.243/0001-26 - W. CALDAS DE 
OLIVEIRA 

Situação 

Cancelado - Descumpriinento aos itens: 6,1.5 a) Comprovação de 
aptidão no desempenho de atividade pertinente e comoativet em 
caracteristicas, quantidades e prazos como objeto da llotação - 
Atestado(s) de Capacidade Técnica, fomecido(s) por pessoa juridica de 
direito público ou privado, quando for emitido por ente privado deverá 
este ser com firma reconhecida de quem o subscreveu; poderá ser 
pedido Notas Fiscais e Contratos, que assegurem a veraãdade dos 
mesmos, 20/07/2021 11:1219 

Cancelada. Descurnprimento aos itens: 6.1.5 a) Comorovação de 
aptidão no desempenho de atividade pertinente e compatível em 
caractensticas, quantidades e prazos como objeto da licitação - 
Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido(s) por pessoa jurídica de 
direito público ou privado, quando for emitido por ente privado deverá 
este ser com firma reconhecida de quem o subscreveu; poderá ser 
pedido Notas Fiscais e Contratos, que assegurem a veracidade dos 
mesmos. 20/07/202111:1219 

LOTE 0007 - ITEM 0001 - Adaptador P/ Caixa D'agua 110x4" 
Data Valor CNPJ Situação 

13107/2021 - 2C 39 51 520,00 (proposta) 34.971 267/0001-48 - I 1/ IRRIGACA.0 
LTDA EPP 

Válido 

14/07/2021 - 16:2610 350,00 (proposta) 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale 
Comercial Eireli 

Válido 

15/07/2021 - 11:09:58 434,00 34.671267/0001-48-11/ IRRIGACAO 
LTDA EPP 

Válido 

LOTE 0007 - ITEM 0002- Adaptador P/ Caixa D'agua 75x2.112 
Data Valor CNPJ Situação 

13/07/2021 - 20:40:01 307,00 (proposta) 34.971.267/0001-48 -IN IRRIGACAO 
LTDA EPP 

Válido 

14/0712021 - 16:35:19 244,00 (proposta) 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale 
Comercial Eireli 

Válido 

15107,2021 -11.06.47 243.00 34.971.26710001-48 - /1/ IRRIGACAO 
LTDA EPP 

Vãlidoi 

LOTE 0007 - ITEM 0003 - Adaptador P/ Caixa D'agua 85x3" 
Data Valor CNPJ Situação 

13/0712021 -20 .0 12 395.00 (proposta) 14.971,26710001-48 -IN IRRIGACAO Válido 
LTDA EPP 

14/0712021 - 1635:49 353,00 (proposta) 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale Vali 
Comercial Eireli 

15/07/2021 - 11:03:55 316,00 34.971.267/0001-48 - N IRRIGACAO 
LTDA EPP 

Vagá., 

LOTE 0007- ITEM 0004 - Adaptador soldavel 20x1/2 
Data Valor CNPJ 

411(10) 1v 
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13/07/2021 - 20'40:25 

14/07/2021 -16 36:13 

110 (proposta) 34.971.267/0001-48 -1 N IRRIGACA.0 Válido 
LTDA EPP 

3,90 (proposta) 29.843.03510001-74 - Sentinela do Vale Válido 
Comercial Eireli 

LOTE 0007 - ITEM 0005 - Curva soldavel 50mm 

Data Valor CNPJ Situação 

13/07/2021 - 20:40:35 22,00 (proposta) 34.971.267/0001-48 - I N IRRIGACAO 
LTDA EPP 

Válido 

14/07/2021 - 16.38,30 26,00 (proposta) 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale 
Comercial ElfCil 

Válido 

LOTE 0007- ITEM 0006 - Adaptador soldavel 50x1.1/2* 

Data Valor CNPJ Mação 

13/07/2021 • 2040:44 5,80 (proposta) 34.971 267/0001-48 -IN IRRIGACAO 
LIDA EPP 

Valido 

14/07/2021 - 1636:47 8,00 (proposta) 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale 
Comercial Eireli 

Válido 

LOTE 0007 - ITEM 0007 - Adesivo 759 

Data Valor CNPJ 

13/07/2021 - 20:41:04 11,00 (proposta) 34.971.267/0001-48 -IN IRRIGACAO 
LTDA EPP 

14/07/2021 - 16:37:12 7,00 (proposta) 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale 
Comercial Eireli 

15/07/2021 -1110:21 9,80 34.971.267/0001-48 - I N IRRIGACAO 
LTDA EPP 

LOTE 0007 - ITEM 0008 - Cabo PP 3x2,5mm 

suor) 

Válido 

Válido 

Válido 

Data 

13/07,2021 - 20:41.32 

14/07/2021 1637 57 

15/07/2021 - 11,04:46 

Valor CNPJ Situação 

16.00 (proposta) 34.971.267/0001-48 -IN IRRIGACAO Valido 
LTDA EPP 

14,00 (proposta) 29.843 035/0001-74 - Sentinela do Vate Válido 
Comercial Eireli 

11,00 34.971.267/0001-48 - I N IRRIGACAO Valido 
LTDA EPP 

LOTE 0007 - ITEM 0009 - Cabo PP 3x4mm 

Data Valor CNPJ Situação 

13/07/2021 - 2041:45 21,00 (proposta) 34.971.267/0001-48 - I N IRRIGACAO Valido 
LTDA EPP 

14/07/2021 - 1638:23 30,00 (proposta) 29.843,035/0001-74 - Sentinela do Vale Valido 
Comercial arab 

LOTE 0007 - ITEM 0010- Colar de Tomada 60x1/2 
Date Valor CNPJ Situação 

13:07/2021 - 20:41-58 16.00 (proposto) 24.971.267/0001-48 -1 O IRRIGACAO Válido 
LTDA EPP 

14/07/2021 - 16:38:43 20,00 (proposta) 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale Válido 
Comercial Eireli 

LOTE 0007- ITEM 0011 Curva MF galvanizada 1.1/2 

Dela Valor CNPJ 

13/07/2021 - 20 42 08 5 (proposta) 34.971.267/0001-48 -1N IRRIGACAO 
LTDA EPP 

14/07/2021 - 16 39 4 60 (proposta) 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale 
Comercial Eireli 

15/07/2021 - 1105:13 58,00 34.971.267/0001-48 I N IRRIGACAO 
LTDA EPP 

LOTE 0007 - ITEM 0012 - Curva soldava! 60mm 

Valido 

Data Valor CNPJ Situação 

13/07/2021 - 2042:18 24,00 (proposta) 34.971.267/0001-48 - N IRRIGACAO Valido 
LTDA EPP 

01)re; fJ,; 
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14107/2021 -163953 60.00 (proposta) 29.843.03510001-74 - Sentinela do Vale Vaildr0 
Comercial Eireli 

LOTE 0007- ITEM 0013 - Curva Solda ) 75mm 

Data Valor CNPJ 

13/07/2021 -20 42.33 84 ct'() (proposta) 34.971 267/0001-48 - I N IRRIGACAO 
LTDA EPP 

14/07/2021 - 16 4015 1000:  (pr000'sta) 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale 
Comercial 6/reli 

LOTE 0007- ITEM 0014- Joelho soldavel de 50mm 

'éltuaçâo 

Válido 

Válido 

Data Valor CNPJ Sltuaçáo 

13/07/2021 - 20:42:58 7,00 (proposta) 34.971.267/0001-48 - I N IRRIGACAO Valido 
LTDA EPP 

14/07/2021 - 16'40:43 8,00 (proposta) 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale Válido 
Comercial Eireli 

LOTE 0007 - ITEM 0015 - Joelho soldavel de 75mm 
Data Valor CNPJ Situaçâo 

13/07/2021 • 20 43:0a 112 00 (proposta) 34.971.267/0001.48 -1 N IRRIGACAO Válido" 
LTDA EPP 

14/07/2021 -16 41:03 120,00 (proposta) 29.843 035/0001-74 . Sentinela do Vale Válido 
Comercial Eireii 

LOTE 0007 - ITEM 0016 -Joelho soldava; de 20mm 
Data 

13:07/2021 - 20:43'19 

14/07(2021 - 16.41:31 

Valor CNPJ Situação 

123 (proposta) 34.971.267/0001-48 - 1 N IRRIGACAO Valido 
LTDA EPP 

3,00 (proposta) 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale Válido 
Comercial Eireli 

LOTE 0007 - ITEM 0017 - Joelho LR 20x1/2 
Data Valor CNPJ Situaçâo 

13/0712021 • 20:4328 3,00 (proposta) 34.971 267/0001-48 -1 N IRRIGACAO Válido 
LTDA EPP 

14/07/2021 - 16:41:48 4,00 (proposta) 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vaie Válido 
Comercial Eireli 

LOTE 0007- ITEM 0018 - Luva Redução soldavel 75x50 
Data Valor CNPJ Situação 

13(07/2021 -204338 33,00 (proposta) 34.971.267/0001-48 - I N IRRIGACAO 
LTDA EPP 

Válido 

14/07/2021 - 164209 10,00 (proposta) 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale 
Comercial Eireli 

Valido 

15/07/2021 • 11 .11:24 30,00 34.971.267/0001-48 - 1 NIRRIGACAO 
LTDA EPP 

Válido 

LOTE 0007- ITEM 0019- Luvas Galvanizadas de 1.1/2 
Data Valor CNPJ Sltuaçáo 

13/07/2021 - 2043:59 30,03 (proposta) 34.971.26710001-48 -114 IRRIGACAO 
LTDA EPP 

Válido 

14/07/2021 - 16:42:28 26,0tI (proposta) 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale 
Comercial Eireli 

Válido 

15/07/2021 - 11,05:50 23,00 
O 

34.971.267/0001-48 -IN IRRIGACAO 
IMA EPP 

Válido 

LOTE 0007 - ITEM 0020 - Registro PVC soldavel 110 
Data '..- Valor CNPJ Situação 

ii-, 
13/07/2021 • 20-4423 493,0.0 (proposta) 34.971 267/0001-48 - I N IRRIGACAO Válido 

LTDA EPP 
, 

14/07/2021 - 16-42.49 1.000.00 (Proposta) 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vaie Válido 
Comercial Eireli 

LOTE 0007 - ITEM 0021 - Registro PVC soldavel 75 

COMPRAS Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Púbicas em 22/0712021 ás 16:14:28. 
eik PUBLICAS 



Data 

13/07,2021 - 20:44,35 

14/07/2021- 1643:11 

Valor CNPJ Situação 

. (proposta) 34.971 267/0001-48 -IN IRRIGACAO Válido 
LTDA EPP 

35060 (proposta) 29.843.03510001-74 - Sentinela do Vaie válido 
Comercial Eireli 

LOTE 0007 - ITEM 0022 - Registro PVC soldavel 85 
Data 

13107)2021 - 20:45:03 

Valor CNPJ Situação 

290,30 (proposta) 34.971.26770001-48 - I N IRRIGACAO Válido 
LTDA EPP 

1467,2021 .. 16:43:31 500,00 (proposta) 29,843.035/0001-74 - Sentinela do Vaie Válido 
Comercial Eireli 

LOTE 0007 - ITEM 0023 - Registro soldava! 50mm 
Data Valor CNPJ Situação 

13/07/2021 - 20:45:12 36,00 (proposta) 34.971.267/0001-48 -( (4 IRRIGACAO Válido 
LTDA EPP 

14107/2021 - 1643:55 50.00 (proposta) 29.843.03510001-74 - Sentinela do Vale Válido 
Comercial Eng 

LOTE 0007 - ITEM 0024 - Te PBA CL12 DN 100 
Data Valor CNPJ Situação 

1310712021 - 20:45:32 122,10 (proposta) 34971.267/0001.49 -1 N IRRIGACAO VálidO 
LTDA EPP 

14107/2021 - 1644:18 500,00 (proposta) 29.843,035/0001-74 - Sentinela do Vaie Válido 
Comercial Eireli 

LOTE 0007 - ITEM 0025 - Tê PBA soldavel 75 
Data Valor CNPJ Situação 

13/07/2021 - 2045:59 75,60 (propos(a) 34.971267;0001-48 - i N IRRIGACAO Válido 
LTDA EPP 

14/07/2021 - 16:44:41 Impo (proposta) 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale Válido 
Comercial Eireli 

LOTE 0007 - ITEM 0026- Tubo Edutor 1.1/2 
Data Valor CNPJ Situação 

1367/2021 -20 46.25 143,0C) (proposta) 34.071.267/0041-48 - Ia IRRIGACAO Válido 
LTDA EPP 

14/072021 - 16.45:05 276,00 (proposta) 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale Válido 
Comercial Eireti 

LOTE 0007 - ITEM 0027 - Tubo PN -40 LF DN - 50 
Data Valor CNPJ Situação 

13107/2021 - 20:46:45 53,40 (proposta) 34.971267/0001-48 - I N IRRIGACAO Válido 
LTDA EPP 

14107,2021 - 164704 86,00 (proposta) 29.843 035/0001-74 - Sentinela do Vaie Válido 
Comercial Eireli 

LOTE 0007 - ITEM 0028 - Tubo Soldava' DN -50-
Data Valor CNPJ SItUação 

13/07/2021 - 20:46:56 129,10 (proposta) 34,971,267/0001-48-1(4 IRRIGACAO Válido 
LTDA EPP 

146712021 - 18:47,30 174,00 (proposta) 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale Válido 
Comercial Eireli 

LOTE 0007 - ITEM 0029 - Tubo Soldavel DN -75 
Data 

1367/2021 - 204706 

14/07,2021 - 16 47 58 

Valor CNPJ Situação 

293,00 (pnsposta) 34.571.287/000I-46- tç IRRIGACAO 
LTDA. EPP 

434.80 (proposta) 29,843.035/0001-74 - Sentinela do Vale 
Comercial Eireli 

LOTE 0007- ITEM 0030 - Tubo PBA C 12 Jei DN - 100/0E110 
Data 

COMPRAS 
o PÚBLICAS 

CNPJ Situação 
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13/07/2021 - 2047:21 

14/07/2021 - 16:48:20 

3,0 (proposta) 34.871.287/000148 -IR IRRIGACAO 
LIDA EPP 

818,00 (proposta) 29,843.035/0001-74 Sentinela do Vale 
Comercial Eireli 

Processo': 
Folha: 
Rubrica: 

LOTE 0007- ITEM 0031 - Tubo PBA CL -;12 Jei DR - 50/DE60 
Data . Valor CNPJ SltuaçãO 

13/07/2021 -204732 153,40 (proposta) 34.671.267/0001-48- I N IRRIGACAO 
LTDA EPP 

Válido 

14107'2021 - 16.48:47 218,00 (propo'sta) 
• 

29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale 
Comercial Eireli 

Válido 

LOTE 0007 - ITEM 0032 - Tubo PBA CL - 12 Jei DN - 75/0E85 
Data Valor CNPJ Situação 

13:07/2021 • 2C:47 41 312.00 (proposta) 34.971.287/000148 ' IRRIGACAO 
LTDA EPP 

Válido 

14107/2021 - 1649:10 448.00 (proposta) 29.843 035/0001-74 - Sentineta do Vale 
Comercial Eireli 

Válido 

LOTE 0007 - ITEM 0033 - Veda Rosca 18x25 mm 
Data Valor CNPJ Situação 

13/07/2021 - 20:48:02 9,20 (proposta) 34.971.267/0001-48 - IR IRRIGACAO Válido - 
LTDA EPP 

14/07/2021 - 16:49:34 3,50 (proposta) 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale Válido 
Comercial Eireli 

LOTE 0008- ITEM 0001 - Caixa D'água 10.0001s c/tampa 
Data Valor CNPJ Situação 

13'07/2021 -20 48:33 6.67000 (proposta) 34.971.267/000148-1W IRRIGACAO Válido 
LIDA EPP 

14/07/2021 - 15:06:46 5.803,88 (proposta) 10.921.911/0001-05 - FORTLEV Cancelado- Descumpnmento ao item: 
INDUSTRIA E COMERCIO DE 610_ As licitantes arcarão com todos os custos decorrentes da 
PLASTICOS LTDA Obtenção e apresentação dos documentos para habilitação, a proposta 

de preços inicial e os documentos de habilitação deverão ser anexados 
coneomitante ao regisvo da proposta no sistema, as declarações e 
proposta inicia! deverão ser assinadas digitalmente através de 
assinatura digitai, para conferir aos mesmos autenticidade e 
integridade. 

6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem es 
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatorio, que discordem das Clausulas e normas do Edital, estando 
fera do prazo previsto de Impugnação conforme o art. 2440 Decreto 
10024/19. 20/07/2021 12:09:12 

15/07/2021 - 11:13:14 8.00000 34.971.28710001-48-1W IRRIGACAO Válido 
LTDA EPP 

15/07/2021 - 11:16:11 

15107/2021 - 11 18.33 

15/07/2021 - 11 17.18 

1E07/2021 -11 1806 

1~1 portar de 
COMPRAS 

Ga PUBLICAS 

5.500,00 10.921.911/0001-05 - FORTLEV 
INDUSTRIA E COMERCIO DE 
PLASTICOS LTDA 

Cancelado - Descumprimento ao nem: 
10. As licitantes arcarão com todos os custos decorrentes da 

obtenção e apresentação dos documentos para habilitação. a proposta 
de preços inicial e os documentos de habilitação deverão ser anexados 
concomitante ao registro da proposta no sistema, as declarações e 
proposta inicial deverão ser assinadas digitalmente atraees de 
assinatura digitai, para confenr aos mesmos autenticidade e 
attegridade. 

E I I. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem às 
axigêndas do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades. e dificultem o andamento do Processo 

citatchio, que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fará ri prazo previsto de Impugnação conforme o art. 24 do Decreto 
i0 19 20/07/2021 12:0912 

5499,00 34.971257/0001-48 - N IRRIGACAO 
LTDA EPP 

5223,55 10.921.911/0001-05 - FORTLEV dafee'fado - Descumprimento ao nem: 
INDUSTRIA E COMERCIO DE 10, As licitantes arcarão coro todos os custos decorrentes da 
PLASTICOS LTDA Obtenção e apresentação dos documentos para habilitação, a proposta 

de preços inicial e os documentos de habilitação deverão ser anexados 
concomitante ao registro da proposta no sistema, as declarações e 
proposta inidal deverão ser assinadas digitalmente atreves de 
assinatura digital, para conferir aos mesmos autenticidade e 
integridade. 

6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem às 
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
licitaterro, que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o ar) 2440 Decreto 
e9024119 20107/20211206:12 

• . 
522100 34.971.267/0001-48 - IR IRRIGACAO , 

LTDA EPP 
„ 

EiOcumento gerado eletronicamente no Portal de Compras Ublicee em 2210712021 as 16 1428 
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15/07/2021 - 11'19:22 

15107/2021 - 11:20:50 

Processo: go 
Folha: 
Rubrica: 

4 9500 10.921.911/0001-05- FORTLEV Cancelado • Descurnprirnento ao item: 
INDUSTRiA E COMERCIO DE Ct 10. ,1j ..a As ifajkaltes arcarão com todos os custos decorrentes da 
PLASTICOS LTDA cbteriçifq14NRW. Mitt dos doo mentos para habilitação, a proposta 

de preços ãiie'..•'W .-OcUrnentos de habilitação deverão ser anexados 
Concomitarn1 O da proposta no sistema. as declarações e 
'proposta acta f0. caÕ ser assinadas digitalmente através de 
assinatura :digital ojra :conferir aos mesmos autenticidade e 
integridade:.

I I. ' Serão inabilitadas licitantes que não atenderem às 
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregulandades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitaterio, que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o art. 24 do Decreto 
10024/19. 20/07/2021 12:09:12 

• 
4.958,00 34.971.267/0001-48 • N IRRIGACAO Válido 

LTDA EPP 

15/07/2021 - 11:21:11 4.709,60 10.921.81110001-05- FORTLEV 
INDUSTRIA E COMERCIO DE 
PLAST1COS LIDA 

Cancelado - DeScumpriment0 ao hem. 
6.10. As licitantes arcarão com lodosos custos decorrentes da 
obtenção e apresentação dos documentos para habilitação, a proposta 
de preços inicial eco documentos de habilitação deverão ser anexadoS 
concomitante ag registro da proposta no sistema, as declarações e 
proposta inicial deverão ser assinadas digitalmente através de 
assinatura digital, pare conferir aos mesmos autenticidade e 
integridade. 

611. Serão inabihtadas licitantes que não atenderem às 
exigências do presente Edital e seus Anexos, selam omissas, 
apresentem irre.gafariclades, e dificarttem o andamento do Processo 
LicitatOrio, que discordem das Clausulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o art. 24 do Decreto 
10024;19 20107/2021 12,0912 

LOTE 0008 - ITEM 0002 - Caixa D'água 15.000Its c/tampa 
Data Valor CNN Sltuaçâo 

13/07/2021 -204842 11.290,00 (proposta) 34.971.267/0001-48 - I N IRRIGACAO Valido 
LTDA EPP 

14/07/2021 - 15 06'52 10.237,13 (proposta) 10.921.911/0001-05 - FORTLEV 
INDUSTRIA E COMERCIO DE 
PLASTICOS LTDA 

Cancelado - Descumptimento ao item: 
6.10. As licitantes arcarão com todos os custos decorrentes da 
obtenção e apresentação dos documentos para habilitação, a proposta 
de preços inicial e os documentos de habilitação deverão ser anexados 
concomitante ao registro da proposta no sistema, as declarações e 
proposta iniciai deverão ser assinadas digitalmente através de 
assinatura digital, para conferir aos mesmos autenticidade e 
integridade. 

6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem às 
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades. e dificultem o andamento do Processo 
Licitatorio, que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o art. 24 do Decrete 
10024/19 2007/2021 120912 

15/07/2021 - 11.13:40 10.000,00 24.571.267/000I.48- IS IRRIGACAO Válido 
LIDA EPP 

15/07/2021 - 11 4:38 9499,00 10.921 911/0001-05 - FORTLEV 
INDUSTRIA E COMERCIO DE 
PLASTICOS LIDA 

Cancelado Descumprimento ao item 
6.10. As licitantes arcarão com todos os custos decorrentes da 
obtenção e apresentação dos documentos para habilitação, a proposta 
de preços inicial e os documentos de habilitação deverão ser anexados 
concomitante ao registro da proposta no sistema, as declarações e 
proposta inicial deverão ser assinadas digitalmente através de 
assinatura digital, para conferir aos mesmos autenticidade e 
integridade. 

6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem as 
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregulandades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatorio, que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o art. 24 do Decreto 
10024/19. 20;0712021 12:09:12 

15/07/2021 - 11:14-59 9.150,00 34.971,28710001-48- I N IRRIGACAO Valido 
LIDA EPP 

15/07/2021 - 11:15:46 

16107/2021 . 11:20:36 

PiO;'4;,'9Ras 
PÚBLICAS 

8.691,58 10.921.911/0001-05 - FORTLEV 
INDUSTRIA E COMERCIO DE 
PLASTICOS LTDA 

Cancelado- Descumplimento ao item: 
6.10. As licitantes arcarão com todos os custos decorrentes da 
obtenção e apresentação dos documentos para habilitação, a proposta 
de preços inicial e os documentos de habilitação deverão ser anexados 
concomitante ao registro da proposta no sistema, as declarações e 
proposta inicial deverão ser assinadas digitalmente através de 
assinatura digitai, para conferir aos mesmos autenticidade e 
integridade. 

6,11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem às 
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento de Processo 
Licitaiorio, que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o art. 24 do Decreto 
10024/19 2007/2021 12:0912 

8050.08 34.971.267/0001-48 - I N IRRIGACAO C 'lado- 15/07:2021 112301 
LTDA EPP 
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15/07/2021 • 11 2057. 8.254,00 10.921.911;0001-05 - FORTLEV 
• INDUSTRIA E COMERCiO DE 

PLASTICOS LTDA 

Processo: 
Folha 
Rubrica: 

Caficeladdr••• Descumprimento ao leres 
,10. As licitantes arcarão com todos os custos decorrentes da 

Obtenção e apresentação dos documentos para habilitação. a proposta 
de preços inicial e as documentos de habilitação deverão ser anexados 
concomitante ao registro da proposta no sistema, as declarações e 
proposta iniciai deverão ser assinadas digitalmente através de 
assinatura digital, para conferir aos mesmos autenticidade e 
integridade.: 

6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem as 
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Pmcesso 
Licitatdrin, que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
furo de prazo previsto de Impugnação conforme o art. 24 do Decreto 
10024/19, 20/07/2021 12:0912 

LOTE 0008- ITEM 0003 - Caixa D'água 5.00011s citampa 
Data Valor CNPJ Situação 

13/07/2021 -284850 3.230,00 (proposta) 34,571.267/0001-48 - N IRRIGACAO Válido 
LTDA EPP 

14/07/2021 - 15:06:56 3.007,78 (proposta) 10,921.911/0001-05 - FORTLEV 
INDUSTRIA E COMERCIO DE 
PLASPCOS LTDA 

Canceiado - Descumprimento ao item: 
6 10 As fieitantes amarão com todos os custos decorrentes da 
obtenção e apresentação dos documentos para habilitação, a proposta 
de preços inicial e os documentos de habilitação deverão ser anexados 
concornitante ao regisgo da proposta no sistema, ao declarações e 
proposta inicial deverão ser assinadas digitalmente através de 
assinatura digitai, para conferir aos mesmos autenticidade e 
integridade. 

611, Serão inabilitarias licitantes que não atenderem às 
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades. e dificultem o andamento do Processo 
Licitatário, que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o ai. 24 do Decreto 
10024/19 20/07%2021 12:0612 

15107/2021- 11:14:14 2.900,00 34.971.267/0001-48 -1 N IRRIGACAO Válido 
LTDA EPP 

15/0712021 - 11:15:12 2 754 51 10.921.911/0001-05 - FORTLEV 
INDUSTRIA E COMERCIO DE 
PLASTICOS LTDA 

Cancelado - Descurnpamento ao item: 
6 10 As licitantes arcarão com todos os custos decorrentes da 
obtenção e apresentação dos documentos para habilitação, a proposta 
de preços inicial e os documentos de habilitação deverão ser anexados 
concomitante ao registro da proposta no sistema, as declarações e 
proposta inicial deverão ser assinadas digitalmente através de 
assinatura digital, para conferir aos mesmos autenticidade e 
integridade 

611 Sarau inabilitadas licitantes que não atenderem às 
exigencias do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
age:sentem irregularidades. e dificultem o andamento do Processo 
LicitatOrio, que discordem das Cláusulas e nonnas do Edital, estando 
fora dei prazo previsto de Impugnação conforme o art. 2440 Decreto 
10024/19. 20/07/2021 1209:12 

15/07/2021 .11 15:47 2.754,50 34_971.26710001-48 -1 N IRRIGACAO Válido 
LTDA EPP 

15/07/2021 - 11:16:26 2.616,49 10.921 91110001-05 - FORTLEV 
INDUSTRIA E COMERCIO DE 
PLASTICOS LTDA 

Cancelado - DescumpriMent0 ao item: • 
6.10, : As licitantes arcarão com lodos os custos decorrentes da 
obtenção e apresentação dos documentos para habilitação, a proposta 
de preços inicial e os documentos de habilitação deverão ser anexados 
concomitante ao registro da proposta no sistema, as declarações e 
propoSta inicial deverão ser assinadas digitalmente através da 
assinatura digital, para conferir aos mesmos autenticidade e 
integridade. 

6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem às 
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licilatéria, sue discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o art. 24 do Decreto 
10924/19 20/0712021 1269:12 

15107/2021 -11 17:32 2.016.43 34.971.267/0001-48 - I N 1RRIGACAO laar 
LTDA EPP 

15/0712021 - 11.'8:16 2485,34 10.921.911/0001-05 - EORTLEV 
INDUSTRIA E COMERCIO DE 
PLASTICOS LTDA 

Cancéfado - Casou ¡lamenta ao item: 
0 Id. :1 As lieriálles arcarão com todos os custos decorrentes da 
Obten o e apresentação dos documentos para habilitação, a proposta 
de :freios inicial nos documentos de habifitação deverão ser anexados 
cencornitante ao registro da proposta no sistema, as declarações e 
drõpoeta inicial deverão ser assinadas digitalmente através de 
assinatura digitai, Para conferir aos mesmos autenticidade e 
integridade. 

6 11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem as 
exigéricias do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatdrio, que discordem das Cláusulas e ncirMas do Edital, estando 
fixa dia prazo previsto de Impugnação conforme o art. 2440 Decreto 
10024/19. 20/07;2921 1209:12 

15/07/2021 - 11:18:45 2.485,32 34.971.267/0001-48 -114 IRRIGACAO Válido 
LTDA EPP 

" Si;IPRAS 
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