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ATA FINAL
Prefeitura Municipal de Curuçá

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Registro de Preços Eletrônico - 002/2022-FME

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

03/02/2022 09:31 03/02/2022 09:33 10/02/2022 09:00 15/02/2022 09:00 15/02/2022 09:30

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

0001 ROTA 01. ABADE, CURUÇÁ. APÓS O TÉRMINO
DAS AULAS O ROTEIRO É INVERSO.

10,46 1.452,00 - UN Homologado

0002 ROTA 02. QUEBRA, ABADE. APÓS O TÉRMINO
DAS AULAS O ROTEIRO É INVERSO

10,45 880,00 - UN Homologado

0003 ROTA 03. CURUPERÉ E CURUÇÁ, APÓS O
TÉRMINO DAS AULAS O ROTEIRO É INVERSO

10,45 1.452,00 - UN Homologado

0004 ROTA 04. VILA MAÚ, TAPERINHA, ACAPUTEUA
I, ACAPUTEUA II, CRISTO ALVES KM 58,
CURUÇÁ. APÓS O TÉRMINO DAS AULAS O
ROTEIRO É INVERSO

10,45 2.244,00 - UN Homologado

0005 ROTA 05. CANDEUA, FLEXEIRA, ÁGUA BOA,
NAZARÉ DO TIJOCA, SÃO PEDRO, CURUÇÁ.
APÓS O TÉRMINO DAS AULAS O RETORNO É
INVERSO.

10,45 2.376,00 - UN Homologado

0006 ROTA 06. ARAPIRANGA, ANDIRÁ, PINHEIRO E
CURUÇÁ. APÓS O TÉRMINO DAS AULAS O
ROTEIRO É INVERSO

10,45 1.078,00 - UN Homologado

0007 ROTA 07. TAPERA, CARATATEUA, VALENTIN
ARAQUAIM, PINGO D”ÁGUA, CURUÇÁ. APÓS O
TÉRMINO DAS AULAS O ROTEIRO É INVERSO.

10,45 3.586,00 - UN Homologado

0008 ROTA 08. CUMERÉ, BEIRA MAR, BOA VISTA
DO MURIÁ, MURIÁ, CURUÇÁ. APÓS O
TÉRMINO DAS AULAS O ROTEIRO É INVERSO.

10,45 1.980,00 - UN Homologado

0009 ROTA 09. PAUXIS, PONTA DE RAMOS,
COQUEIRO, CAJU E CURUÇÁ. APÓS O
TÉRMINO DAS AULAS O ROTEIRO É IVERSO

10,45 3.300,00 - UN Homologado

0010 ROTA 10. PINDORAMA, MEARIN, ITAJUBA
SANTA MARIA, KM 58, CURUÇÁ, APÓS O
TÉRMINO DAS AULAS O ROTEIRO É INVERSO.

10,45 2.376,00 - UN Homologado

0011 ROTA 11. LIVRAMENTO, BOA VISTA DO
IRIRITEUA, CABECEIRA, KM 58 E CURUÇÁ.
APÓS O TÉRMINO DAS AULAS O RETORNO É
INVERSO.

10,45 1.452,00 - UN Homologado

0012 ROTA 12. FAMA, MARAUÁ, ANANIM, PONTA DA
RUA, LAURO SODRÉ E CURUÇÁ. APÓS O
TÉRMINO DAS AULAS O ROTEIRO É INVERSO.

10,45 2.640,00 - UN Homologado

0013 ROTA 13. MURAJÁ, CANAÃ, CURUÇÁ. APÓS O
TÉRMINO DAS AULAS O ROTEIRO É INVERSO.

10,45 1.584,00 - UN Homologado

0014 ROTA 14. TERRA AMARELA, NAZARÉ DO
MOCAJUBA, MARAUAZINHO, MAGALHÃES
BARATA KM 42, ANANIM, CURUÇÁ. APÓS O
TÉRMINO DAS AULAS O ROTEIRO É INVERSO.

10,45 3.168,00 - UN Homologado

0015 ROTA 15. ANANIN, PONTA DA RUA, KM-50,
LAURO SODRÉ, SÃO PEDRO

10,45 1.980,00 - UN Homologado

0016 ROTA 16. VALÉRIO,PIQUIATEUA, RIO QUENTE,
CURU ÇÁ. APÓS O TÉRMINO DAS AULAS O
ROTEIRO É INVERSO

10,45 1.452,00 - UN Homologado

0017 ROTA 17. PINDORAMA, ITAJUBA. APÓS O
TÉRMINO DAS AULAS O ROTEIRO É INVERSO.

10,45 704,00 - UN Homologado

0018 ROTA 18. SANTA MARIA, SÃO PEDRO. APÓS O
TÉRMINO DAS AULAS O ROTEIRO É INVERSO.

10,45 528,00 - UN Homologado

0019 ROTA 19. FAMA, MARAUÁ. APÓS O TÉRMINO
DAS AULAS O ROTEIRO É INVERSO.

10,45 1.056,00 - UN Homologado

0020 ROTA 20. TEPERINHA, ACAPUTEUA GRANDE,
KM 50, NAZ. TIJOCA, SÃO PEDRO. APÓS O
TÉRMINO DAS AULAS O ROTEIRO É INVERSO.

10,45 1.562,00 - UN Homologado

0021 ROTA 21. LIVRAMENTO/BOA VISTA DO
IRIRITEUA. APÓS O TÉRMINO DAS AULAS O
ROTEIRO É INVERSO

10,45 352,00 - UN Homologado
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0022 ROTA 22. PAU AMARELO/SANTA MARIA/SÃO
PEDRO. APÓS O TÉRMINO DAS AULAS O
ROTEIRO É INVERSO.

10,45 726,00 - UN Homologado

0023 ROTA 23. SANTO ANTONIO DO
TIJOCA/CURUÇÁ. APÓS O TÉRMINO DAS
AULAS O ROTEIRO É INVERSO

10,45 1.188,00 - UN Homologado

0024 ROTA 24. CUMERÉ/BEIRA MAR. APÓS O
TÉRMINO DAS AULAS O ROTEIRO É INVERSO.

10,45 880,00 - UN Homologado

0025 ROTA 25. ÁGUA BOA/NAZARÉ DO TIJOCA.
APÓS O TÉRMINO DAS AULAS O ROTEIRO É
INVERSO.

10,45 1.056,00 - UN Homologado

0026 ROTA 26. IRIRITEUA/ABADE, MUTUCAL/ABEDE,
AGODOAL/ABADE, PEDRAS GRANDES/ABADE.
APÓS O TÉRMINO DAS AILAS O ROTEIRO É
INVERSO.

5,29 1.760,00 - UN Homologado

0027 ROTA 27. PACAMOREMA/CARA TATEUA,
CARATATEUA/PACAM OREMA. APÓS O
TÉRMINO DAS AULAS O ROTEIRO SERÁ
INVERSO.

5,29 220,00 - UN Homologado

0028 ROTA 28. RECREIO/MURIÁ, MURIÁ/RECREIO.
APÓS O TÉRMINO DAS AULAS O ROTEIRO É
INVERSO.

5,29 220,00 - UN Homologado

0029 ROTA 29. TAPERA/ CARATATEUA. APÓS O
TÉRMINO DAS AULAS O ROTEIRO É INVERSO.

10,45 264,00 - UN Homologado

0030 ROTA 30. CANAÃ/MURAJÁ. APÓS O TÉRMINO
DAS AULAS O ROTEIRO É INVERSO

10,45 660,00 - UN Homologado

0031 ROTA 31. SIMOA/ARAQUAIN E CIDADE DE
CURUÇÁ. APÓS O TÉRMINO DAS AULAS O
ROTEIRO É INVERSO.

10,45 3.212,00 - UN Homologado

Documentos Anexados ao Processo
Data Documento

02/02/2022 EDITAL.pdf

02/02/2022 termo de referencia.pdf

03/03/2022 resposta a JULGAMENTO2.pdf

Mensagens Enviadas pelo Pregoeiro
Data Assunto Frase

15/02/2022 - 11:18 Negociação aberta para o processo
002/2022-FME

Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 1,3,4,11,12,13,15,16,17,18,19,20 do
processo 002/2022-FME.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

15/02/2022 - 11:18 Negociação aberta para o processo
002/2022-FME

Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 2,5,6 do processo 002/2022-FME.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

15/02/2022 - 11:18 Negociação aberta para o processo
002/2022-FME

Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens
7,8,10,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31 do processo 002/2022-FME.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

15/02/2022 - 11:18 Negociação aberta para o processo
002/2022-FME

Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 9,14 do processo 002/2022-FME.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

15/02/2022 - 11:24 Agendamento da data limite da fase de
negociação

A data limite para negociação foi definida pelo pregoeiro para 15/02/2022 às 13:25.

03/03/2022 - 14:57 Documentos solicitados para o
processo 002/2022-FME

Foram solicitadas diligências no item 0013 do processo 002/2022-FME.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

03/03/2022 - 14:58 Documentos solicitados para o
processo 002/2022-FME

Foram solicitadas diligências no item 0026 do processo 002/2022-FME.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Vencedores
Código Produto Fornecedor Modelo Marca/ Fabricante Melhor

Lance
Quantidade Valor Total

0001 Rota 01. Abade, Curuçá.
Após o término das aulas
o roteiro é inverso.

V A DE PAIVA - EIRELI ÔNIBUS M.BENZ/NIDUSCAR 6,85 1.452,00 9.946,20

0002 Rota 02. Quebra, Abade.
Após o término das aulas
o roteiro é inverso

V A DE PAIVA - EIRELI MICRO ÔNIBUS M.BENZ/MPOLO 6,40 880,00 5.632,00
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0003 Rota 03. Curuperé e
Curuçá, Após o término
das Aulas o roteiro é
inverso

V A DE PAIVA - EIRELI ÔNIBUS M.BENZ/NIDUSCAR 6,85 1.452,00 9.946,20

0004 Rota 04. Vila Maú,
Taperinha, Acaputeua I,
Acaputeua II, Cristo Alves
KM 58, Curuçá. Após o
término das aulas o
roteiro é inverso

V A DE PAIVA - EIRELI ÔNIBUS VOLARE/MPOLO 6,75 2.244,00 15.147,00

0005 Rota 05. Candeua,
Flexeira, Água Boa,
Nazaré do Tijoca, São
Pedro, Curuçá. Após o
término das aulas o
retorno é inverso.

V A DE PAIVA - EIRELI ÔNIBUS VOLARE/MPOLO 6,05 2.376,00 14.374,80

0006 Rota 06. Arapiranga,
Andirá, Pinheiro e
Curuçá. Após o término
das aulas o roteiro é
inverso

V A DE PAIVA - EIRELI ÔNIBUS VOLARE/MPOLO 6,05 1.078,00 6.521,90

0007 Rota 07. Tapera,
Caratateua, Valentin
Araquaim, Pingo D”Água,
Curuçá. Após o término
das aulas o roteiro é
inverso.

V A DE PAIVA - EIRELI ÔNIBUS VOLARE/MPOLO 6,40 3.586,00 22.950,40

0008 Rota 08. Cumeré, Beira
Mar, Boa Vista do Muriá,
Muriá, Curuçá. Após o
término das aulas o
roteiro é inverso.

V A DE PAIVA - EIRELI ÔNIBUS VOLARE/MPOLO 6,00 1.980,00 11.880,00

0009 Rota 09. Pauxis, Ponta de
Ramos, Coqueiro, Caju e
Curuçá. Após o término
das aulas o roteiro é
iverso

V A DE PAIVA - EIRELI ÔNIBUS M.BENZ/NIDUSCAR 6,20 3.300,00 20.460,00

0010 Rota 10. Pindorama,
Mearin, Itajuba Santa
Maria, Km 58, Curuçá,
Após o término das aulas
o roteiro é inverso.

V A DE PAIVA - EIRELI ÔNIBUS M.BENZ/NIDUSCAR 6,10 2.376,00 14.493,60

0011 Rota 11. Livramento, Boa
Vista do Iririteua,
Cabeceira, km 58 e
Curuçá. Após o término
das aulas o retorno é
inverso.

V A DE PAIVA - EIRELI ÔNIBUS M.BENZ/NIDUSCAR 6,25 1.452,00 9.075,00

0012 Rota 12. Fama, Marauá,
Ananim, Ponta da Rua,
Lauro Sodré e Curuçá.
Após o término das aulas
o roteiro é inverso.

V A DE PAIVA - EIRELI ÔNIBUS M.BENZ/NIDUSCAR 6,00 2.640,00 15.840,00

0013 Rota 13. Murajá, Canaã,
Curuçá. Após o término
das aulas o roteiro é
inverso.

V A DE PAIVA - EIRELI ÔNIBUS M.BENZ/NIDUSCAR 6,00 1.584,00 9.504,00

0014 Rota 14. Terra Amarela,
Nazaré do Mocajuba,
Marauazinho, Magalhães
Barata KM 42, Ananim,
Curuçá. Após o término
das aulas o roteiro é
inverso.

V A DE PAIVA - EIRELI ÔNIBUS M.BENZ/NIDUSCAR 6,00 3.168,00 19.008,00

0015 Rota 15. Ananin, Ponta
da Rua, KM-50, Lauro
Sodré, São Pedro

V A DE PAIVA - EIRELI ÔNIBUS M.BENZ/NIDUSCAR 6,00 1.980,00 11.880,00

0016 Rota 16.
Valério,Piquiateua, Rio
Quente, Curu çá. Após o
término das aulas o
roteiro é inverso

V A DE PAIVA - EIRELI ÔNIBUS M.BENZ/NIDUSCAR 6,00 1.452,00 8.712,00

0017 Rota 17. Pindorama,
Itajuba. Após o término
das aulas o roteiro é
inverso.

V A DE PAIVA - EIRELI KOMBI VW/KOMBI 6,00 704,00 4.224,00

0018 Rota 18. Santa Maria,
São Pedro. Após o
término das aulas o
roteiro é inverso.

V A DE PAIVA - EIRELI KOMBI VW/KOMBI 6,00 528,00 3.168,00

0019 Rota 19. Fama, Marauá.
Após o término das aulas
o roteiro é inverso.

V A DE PAIVA - EIRELI KOMBI VW/KOMBI 6,00 1.056,00 6.336,00

0020 Rota 20. Teperinha,
Acaputeua Grande, KM
50, Naz. Tijoca, São
Pedro. Após o término
das aulas o roteiro é
inverso.

V A DE PAIVA - EIRELI VAN FIAT/DUCATO 6,00 1.562,00 9.372,00
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0021 Rota 21. Livramento/Boa
Vista do Iririteua. Após o
término das aulas o
roteiro é inverso

V A DE PAIVA - EIRELI ÔNIBUS M.BENZ/MPOLO 6,00 352,00 2.112,00

0022 Rota 22. Pau
Amarelo/Santa Maria/São
Pedro. Após o término
das aulas o roteiro é
inverso.

V A DE PAIVA - EIRELI KOMBI VW/KOMBI 6,00 726,00 4.356,00

0023 Rota 23. Santo Antonio
do Tijoca/Curuçá. Após o
Término das Aulas o
Roteiro é Inverso

V A DE PAIVA - EIRELI MICRO ÔNIBUS M.BENZ/MPOLO 6,00 1.188,00 7.128,00

0024 Rota 24. Cumeré/Beira
Mar. Após o término das
aulas o roteiro é inverso.

V A DE PAIVA - EIRELI KOMBI VW/KOMBI 6,00 880,00 5.280,00

0025 Rota 25. Água
Boa/Nazaré do Tijoca.
Após o término das aulas
o roteiro é inverso.

V A DE PAIVA - EIRELI KOMBI VW/KOMBI 6,85 1.056,00 7.233,60

0026 Rota 26. Iririteua/Abade,
Mutucal/Abede,
Agodoal/Abade, Pedras
Grandes/Abade. Após o
término das ailas o roteiro
é inverso.

COOPERATIVA DE
TRANSPORTE RODO
FLUVIAL PAN
AMERICANO
COOTRANSPAN

EMBARCAÇÃO
PROPRIA

EMBARCAÇÃO
PROPRIA

5,25 1.760,00 9.240,00

0027 Rota 27.
Pacamorema/Cara
tateua, Caratateua/Pacam
orema. Após o término
das aulas o roteiro será
inverso.

COOPERATIVA DE
TRANSPORTE RODO
FLUVIAL PAN
AMERICANO
COOTRANSPAN

EMBARCAÇÃO
PROPRIA

EMBARCAÇÃO
PROPRIA

5,25 220,00 1.155,00

0028 Rota 28. Recreio/Muriá,
Muriá/Recreio. Após o
término das aulas o
roteiro é inverso.

COOPERATIVA DE
TRANSPORTE RODO
FLUVIAL PAN
AMERICANO
COOTRANSPAN

EMBARCAÇÃO
PROPRIA

EMBARCAÇÃO
PROPRIA

5,25 220,00 1.155,00

0029 Rota 29. Tapera/
Caratateua. Após o
término das aulas o
roteiro é inverso.

V A DE PAIVA - EIRELI KOMBI VW/KOMBI 6,00 264,00 1.584,00

0030 Rota 30. Canaã/Murajá.
Após o término das aulas
o roteiro é inverso

V A DE PAIVA - EIRELI KOMBI VW/KOMBI 6,00 660,00 3.960,00

0031 Rota 31. Simoa/Araquain
e Cidade de Curuçá.
Após o término das aulas
o roteiro é inverso.

V A DE PAIVA - EIRELI ÔNIBUS M.BENZ/MPOLO 5,94 3.212,00 19.079,28

Declarações Obrigatórias
Título Declaração

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

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

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

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

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas
0001 - Rota 01. Abade, Curuçá. Após o término das aulas o roteiro é inverso.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

MORAES DE LIMA
TRANSPORTES E
SERVICOS - EIRELI

22.823.674/0001-
29

13/02/2022 -
15:43:07

PAS ONIBUS MERCEDES 1.452,00 9,50 13.794,00 Sim

FURTADO SOUZA
EMPREENDIMENTOS
EIRELI EPP

35.829.669/0001-
75

11/02/2022 -
12:30:02

TOURINO U MARCOPOLO 1.452,00 10,46 15.187,92 Sim

K SERVIÇO,
COMÉRCIO E
CONSTRUÇÃO-EIRELI

07.830.560/0001-
12

11/02/2022 -
21:27:35

Marcopolo Mercedez 1.452,00 10,46 15.187,92 Sim

TRANSPORTE RODO-
NORTE LTDA-EPP

23.829.190/0001-
50

14/02/2022 -
11:20:16

CAIO M.BENZ 1.452,00 10,40 15.100,80 Sim
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EDNALDO JUNIOR DE
SOUZA AMARAL
EIRELLI

27.946.653/0001-
14

14/02/2022 -
12:43:07

TOURINO GVU MERCEDES
BENZ/MARCOPOLO

1.452,00 10,43 15.144,36 Sim

V A DE PAIVA - EIRELI 19.786.419/0001-
49

14/02/2022 -
15:59:55

ÔNIBUS M.BENZ/NIDUSCAR 1.452,00 10,00 14.520,00 Sim

CNIT - SERVICOS DE
TRANSPORTES LTDA

27.459.005/0001-
33

14/02/2022 -
17:32:25

Ônibus VOLVO B7RLE 1.452,00 8,64 12.545,28 Sim

COOPERATIVA DE
TRANSPORTE RODO
FLUVIAL PAN
AMERICANO
COOTRANSPAN

10.366.129/0001-
71

14/02/2022 -
18:58:57

MERCEDES
BENZ / 1621 OU
SIMILAR

MERCEDES
BENZ / 1621 OU
SIMILAR

1.452,00 8,30 12.051,60 Sim

M N SERVIÇOS E
TRANSPORTE LTDA

16.864.119/0001-
42

14/02/2022 -
21:59:12

MARCOPOLLO
VIALE U

ÔNIBUS
MERCEDES
BENZ

1.452,00 10,40 15.100,80 Sim

MULTISERVICE
ENGENHARIA
COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

22.016.274/0001-
01

15/02/2022 -
08:20:04

WOLKSWAGEN WOLKSWAGEN 1.452,00 10,45 15.173,40 Sim

RODRIGUES RIBEIRO
& MACHADO SOARES
LTDA

19.407.080/0001-
22

15/02/2022 -
08:32:53

m polo torino MERCEDES
BENZ

1.452,00 10,45 15.173,40 Sim

0002 - Rota 02. Quebra, Abade. Após o término das aulas o roteiro é inverso
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

FURTADO SOUZA
EMPREENDIMENTOS
EIRELI EPP

35.829.669/0001-
75

11/02/2022 -
12:31:16

VOLARE W8 VOLKSWAGEM/MARCOPOLO880,00 10,45 9.196,00 Sim

K SERVIÇO,
COMÉRCIO E
CONSTRUÇÃO-EIRELI

07.830.560/0001-
12

11/02/2022 -
21:28:00

Marcopolo Mercedez 880,00 10,45 9.196,00 Sim

MORAES DE LIMA
TRANSPORTES E
SERVICOS - EIRELI

22.823.674/0001-
29

13/02/2022 -
15:43:58

PAS
ONIBUS/MICROONIBUS

VOLARE IVECO 880,00 9,50 8.360,00 Sim

TRANSPORTE RODO-
NORTE LTDA-EPP

23.829.190/0001-
50

14/02/2022 -
11:20:30

MBB MBB 880,00 10,40 9.152,00 Sim

EDNALDO JUNIOR DE
SOUZA AMARAL
EIRELLI

27.946.653/0001-
14

14/02/2022 -
12:43:35

TOURINO GVU MERCEDES
BENZ/MARCOPOLO

880,00 10,43 9.178,40 Sim

V A DE PAIVA - EIRELI 19.786.419/0001-
49

14/02/2022 -
16:00:02

MICRO ÔNIBUS M.BENZ/MPOLO 880,00 10,00 8.800,00 Sim

CNIT - SERVICOS DE
TRANSPORTES LTDA

27.459.005/0001-
33

14/02/2022 -
17:34:27

Micro Onibus VOLVO B7RLE 880,00 10,45 9.196,00 Sim

COOPERATIVA DE
TRANSPORTE RODO
FLUVIAL PAN
AMERICANO
COOTRANSPAN

10.366.129/0001-
71

14/02/2022 -
18:59:21

VOLARE W9 VOLARE W9 880,00 8,30 7.304,00 Sim

M N SERVIÇOS E
TRANSPORTE LTDA

16.864.119/0001-
42

14/02/2022 -
22:00:26

515 CDI
SPRINTER M

MICRO ÔNIBUS
13 I/MERCEDES
BENZ

880,00 9,70 8.536,00 Sim

MULTISERVICE
ENGENHARIA
COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

22.016.274/0001-
01

15/02/2022 -
08:20:04

VOLARE VOLARE 880,00 10,45 9.196,00 Sim

RODRIGUES RIBEIRO
& MACHADO SOARES
LTDA

19.407.080/0001-
22

15/02/2022 -
08:33:38

MARCOPOLO VOLARE V6 ON 880,00 10,45 9.196,00 Sim

0003 - Rota 03. Curuperé e Curuçá, Após o término das Aulas o roteiro é inverso
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

MORAES DE LIMA
TRANSPORTES E
SERVICOS - EIRELI

22.823.674/0001-
29

13/02/2022 -
15:44:28

PAS ONIBUS MERCEDES 1.452,00 9,50 13.794,00 Sim

FURTADO SOUZA
EMPREENDIMENTOS
EIRELI EPP

35.829.669/0001-
75

11/02/2022 -
12:34:35

TOURINO U MARCOPOLO/VOLKSWAGEM1.452,00 10,45 15.173,40 Sim

K SERVIÇO,
COMÉRCIO E
CONSTRUÇÃO-EIRELI

07.830.560/0001-
12

11/02/2022 -
21:28:27

Marcopolo Mercedez 1.452,00 10,45 15.173,40 Sim

TRANSPORTE RODO-
NORTE LTDA-EPP

23.829.190/0001-
50

14/02/2022 -
11:21:58

CAIO MB OF 1722 1.452,00 10,40 15.100,80 Sim

EDNALDO JUNIOR DE
SOUZA AMARAL
EIRELLI

27.946.653/0001-
14

14/02/2022 -
12:44:09

TOURINO GVU MERCEDES
BENZ/MARCOPOLO

1.452,00 10,43 15.144,36 Sim

V A DE PAIVA - EIRELI 19.786.419/0001-
49

14/02/2022 -
16:00:07

ÔNIBUS M.BENZ/NIDUSCAR 1.452,00 10,00 14.520,00 Sim
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CNIT - SERVICOS DE
TRANSPORTES LTDA

27.459.005/0001-
33

14/02/2022 -
17:35:46

Ônibus VOLVO B7RLE 1.452,00 8,64 12.545,28 Sim

COOPERATIVA DE
TRANSPORTE RODO
FLUVIAL PAN
AMERICANO
COOTRANSPAN

10.366.129/0001-
71

14/02/2022 -
19:00:24

MERCEDES
BENZ / 1621 OU
SIMILAR

MERCEDES
BENZ / 1621 OU
SIMILAR

1.452,00 8,30 12.051,60 Sim

M N SERVIÇOS E
TRANSPORTE LTDA

16.864.119/0001-
42

14/02/2022 -
22:01:47

MA 150 NEOBUS
SPEC

ÔNIBUS AGRALE 1.452,00 10,40 15.100,80 Sim

MULTISERVICE
ENGENHARIA
COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

22.016.274/0001-
01

15/02/2022 -
08:20:04

VOLARE VOLARE 1.452,00 10,45 15.173,40 Sim

RODRIGUES RIBEIRO
& MACHADO SOARES
LTDA

19.407.080/0001-
22

15/02/2022 -
08:34:04

m polo torino MERCEDES
BENZ

1.452,00 10,45 15.173,40 Sim

0004 - Rota 04. Vila Maú, Taperinha, Acaputeua I, Acaputeua II, Cristo Alves KM 58, Curuçá. Após o término das aulas o roteiro é
inverso
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

MORAES DE LIMA
TRANSPORTES E
SERVICOS - EIRELI

22.823.674/0001-
29

13/02/2022 -
15:44:55

PAS ONIBUS MERCEDES 2.244,00 9,50 21.318,00 Sim

FURTADO SOUZA
EMPREENDIMENTOS
EIRELI EPP

35.829.669/0001-
75

11/02/2022 -
12:36:17

TOURINO U MARCOPOLO/VOLKSWAGEM2.244,00 10,45 23.449,80 Sim

K SERVIÇO,
COMÉRCIO E
CONSTRUÇÃO-EIRELI

07.830.560/0001-
12

11/02/2022 -
21:29:02

Marcopolo Mercedez 2.244,00 10,45 23.449,80 Sim

TRANSPORTE RODO-
NORTE LTDA-EPP

23.829.190/0001-
50

14/02/2022 -
11:23:57

COMIL 15190 VW 2.244,00 10,40 23.337,60 Sim

EDNALDO JUNIOR DE
SOUZA AMARAL
EIRELLI

27.946.653/0001-
14

14/02/2022 -
12:44:51

TOURINO GVU MERCEDES
BENZ/MARCOPOLO

2.244,00 10,43 23.404,92 Sim

V A DE PAIVA - EIRELI 19.786.419/0001-
49

14/02/2022 -
15:56:42

ÔNIBUS VOLARE/MPOLO 2.244,00 10,00 22.440,00 Sim

CNIT - SERVICOS DE
TRANSPORTES LTDA

27.459.005/0001-
33

14/02/2022 -
17:36:24

Ônibus VOLVO B7RLE 2.244,00 10,45 23.449,80 Sim

COOPERATIVA DE
TRANSPORTE RODO
FLUVIAL PAN
AMERICANO
COOTRANSPAN

10.366.129/0001-
71

14/02/2022 -
19:00:55

MERCEDES
BENZ / 1621 OU
SIMILAR

MERCEDES
BENZ / 1621 OU
SIMILAR

2.244,00 8,30 18.625,20 Sim

M N SERVIÇOS E
TRANSPORTE LTDA

16.864.119/0001-
42

14/02/2022 -
22:02:57

MARCOPOLLO
VIAGGIO R

ÔNIBUS
VOLKSWAGEN

2.244,00 10,40 23.337,60 Sim

MULTISERVICE
ENGENHARIA
COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

22.016.274/0001-
01

15/02/2022 -
08:20:04

WOLKSWAGEN WOLKSWAGEN 2.244,00 10,45 23.449,80 Sim

RODRIGUES RIBEIRO
& MACHADO SOARES
LTDA

19.407.080/0001-
22

15/02/2022 -
08:34:25

m polo torino MERCEDES
BENZ

2.244,00 10,45 23.449,80 Sim

0005 - Rota 05. Candeua, Flexeira, Água Boa, Nazaré do Tijoca, São Pedro, Curuçá. Após o término das aulas o retorno é
inverso.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

MORAES DE LIMA
TRANSPORTES E
SERVICOS - EIRELI

22.823.674/0001-
29

13/02/2022 -
15:45:18

PAS ONIBUS MERCEDES 2.376,00 9,50 22.572,00 Sim

FURTADO SOUZA
EMPREENDIMENTOS
EIRELI EPP

35.829.669/0001-
75

11/02/2022 -
12:38:22

TOURINO U MARCOPOLO/VOLKSWAGEM2.376,00 10,45 24.829,20 Sim

K SERVIÇO,
COMÉRCIO E
CONSTRUÇÃO-EIRELI

07.830.560/0001-
12

11/02/2022 -
21:30:05

Marcopolo Mercedez 2.376,00 10,45 24.829,20 Sim

TRANSPORTE RODO-
NORTE LTDA-EPP

23.829.190/0001-
50

14/02/2022 -
11:26:37

CAIO MB OF 1722 2.376,00 10,40 24.710,40 Sim

EDNALDO JUNIOR DE
SOUZA AMARAL
EIRELLI

27.946.653/0001-
14

14/02/2022 -
12:45:20

TOURINO GVU MERCEDES
BENZ/MARCOPOLO

2.376,00 10,43 24.781,68 Sim

V A DE PAIVA - EIRELI 19.786.419/0001-
49

14/02/2022 -
15:56:42

ÔNIBUS VOLARE/MPOLO 2.376,00 10,00 23.760,00 Sim

CNIT - SERVICOS DE
TRANSPORTES LTDA

27.459.005/0001-
33

14/02/2022 -
17:37:28

Ônibus VOLVO B7RLE 2.376,00 7,49 17.796,24 Sim



A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 08/03/2022 às 10:54:34.
Código verificador: 20E7C3

Página 7 de 133

COOPERATIVA DE
TRANSPORTE RODO
FLUVIAL PAN
AMERICANO
COOTRANSPAN

10.366.129/0001-
71

14/02/2022 -
19:01:21

MERCEDES
BENZ / 1621 OU
SIMILAR

MERCEDES
BENZ / 1621 OU
SIMILAR

2.376,00 8,30 19.720,80 Sim

M N SERVIÇOS E
TRANSPORTE LTDA

16.864.119/0001-
42

14/02/2022 -
22:04:12

MASCA ROMA
ON

ÔNIBUS VOLVO 2.376,00 10,40 24.710,40 Sim

MULTISERVICE
ENGENHARIA
COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

22.016.274/0001-
01

15/02/2022 -
08:20:04

VOLARE VOLARE 2.376,00 10,45 24.829,20 Sim

RODRIGUES RIBEIRO
& MACHADO SOARES
LTDA

19.407.080/0001-
22

15/02/2022 -
08:34:43

m polo torino MERCEDES
BENZ

2.376,00 10,45 24.829,20 Sim

0006 - Rota 06. Arapiranga, Andirá, Pinheiro e Curuçá. Após o término das aulas o roteiro é inverso
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

MORAES DE LIMA
TRANSPORTES E
SERVICOS - EIRELI

22.823.674/0001-
29

13/02/2022 -
15:45:38

PAS ONIBUS MERCEDES 1.078,00 9,50 10.241,00 Sim

FURTADO SOUZA
EMPREENDIMENTOS
EIRELI EPP

35.829.669/0001-
75

11/02/2022 -
12:40:07

TOURINO U MARCOPOLO/VOLKSWAGEM1.078,00 10,45 11.265,10 Sim

K SERVIÇO,
COMÉRCIO E
CONSTRUÇÃO-EIRELI

07.830.560/0001-
12

11/02/2022 -
21:30:27

Marcopolo Mercedez 1.078,00 10,45 11.265,10 Sim

TRANSPORTE RODO-
NORTE LTDA-EPP

23.829.190/0001-
50

14/02/2022 -
11:28:39

COMIL VW 17230 1.078,00 10,40 11.211,20 Sim

EDNALDO JUNIOR DE
SOUZA AMARAL
EIRELLI

27.946.653/0001-
14

14/02/2022 -
12:46:06

TOURINO GVU MERCEDES
BENZ/MARCOPOLO

1.078,00 10,43 11.243,54 Sim

V A DE PAIVA - EIRELI 19.786.419/0001-
49

14/02/2022 -
15:56:42

ÔNIBUS VOLARE/MPOLO 1.078,00 10,00 10.780,00 Sim

CNIT - SERVICOS DE
TRANSPORTES LTDA

27.459.005/0001-
33

14/02/2022 -
17:40:50

Ônibus VOLVO B7RLE 1.078,00 10,45 11.265,10 Sim

COOPERATIVA DE
TRANSPORTE RODO
FLUVIAL PAN
AMERICANO
COOTRANSPAN

10.366.129/0001-
71

14/02/2022 -
19:01:53

VW/ 1590 OU
SIMILAR

VW/ 1590 OU
SIMILAR

1.078,00 8,30 8.947,40 Sim

M N SERVIÇOS E
TRANSPORTE LTDA

16.864.119/0001-
42

14/02/2022 -
22:05:20

MARCOPOLO
IDEALE R

ÔNIBUS
MERCEDES
BENZ

1.078,00 10,40 11.211,20 Sim

MULTISERVICE
ENGENHARIA
COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

22.016.274/0001-
01

15/02/2022 -
08:20:04

WOLKSWAGEN WOLKSWAGEN 1.078,00 10,45 11.265,10 Sim

RODRIGUES RIBEIRO
& MACHADO SOARES
LTDA

19.407.080/0001-
22

15/02/2022 -
08:34:59

m polo torino MERCEDES
BENZ

1.078,00 10,45 11.265,10 Sim

0007 - Rota 07. Tapera, Caratateua, Valentin Araquaim, Pingo D”Água, Curuçá. Após o término das aulas o roteiro é inverso.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

MORAES DE LIMA
TRANSPORTES E
SERVICOS - EIRELI

22.823.674/0001-
29

13/02/2022 -
15:45:54

PAS ONIBUS MERCEDES 3.586,00 9,50 34.067,00 Sim

FURTADO SOUZA
EMPREENDIMENTOS
EIRELI EPP

35.829.669/0001-
75

11/02/2022 -
12:42:09

TOURINO U MARCOPOLO/VOLKSWAGEM3.586,00 10,45 37.473,70 Sim

K SERVIÇO,
COMÉRCIO E
CONSTRUÇÃO-EIRELI

07.830.560/0001-
12

11/02/2022 -
21:30:53

Marcopolo Mercedez 3.586,00 10,45 37.473,70 Sim

TRANSPORTE RODO-
NORTE LTDA-EPP

23.829.190/0001-
50

14/02/2022 -
11:29:32

MASCARELLO VW 15190 EOD 3.586,00 10,40 37.294,40 Sim

EDNALDO JUNIOR DE
SOUZA AMARAL
EIRELLI

27.946.653/0001-
14

14/02/2022 -
12:46:41

TOURINO GVU MERCEDES
BENZ/MARCOPOLO

3.586,00 10,43 37.401,98 Sim

V A DE PAIVA - EIRELI 19.786.419/0001-
49

14/02/2022 -
15:56:42

ÔNIBUS VOLARE/MPOLO 3.586,00 10,00 35.860,00 Sim

CNIT - SERVICOS DE
TRANSPORTES LTDA

27.459.005/0001-
33

14/02/2022 -
17:43:13

Ônibus VOLVO B7RLE 3.586,00 10,45 37.473,70 Sim

COOPERATIVA DE
TRANSPORTE RODO
FLUVIAL PAN
AMERICANO
COOTRANSPAN

10.366.129/0001-
71

14/02/2022 -
19:02:51

MERCEDES
BENZ / 1621 OU
SIMILAR

MERCEDES
BENZ / 1621 OU
SIMILAR

3.586,00 8,30 29.763,80 Sim
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M N SERVIÇOS E
TRANSPORTE LTDA

16.864.119/0001-
42

14/02/2022 -
22:06:25

MARCOPOLO
IDEALE R

ÔNIBUS AGRALE 3.586,00 10,40 37.294,40 Sim

MULTISERVICE
ENGENHARIA
COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

22.016.274/0001-
01

15/02/2022 -
08:20:04

VOLARE VOLARE 3.586,00 10,45 37.473,70 Sim

RODRIGUES RIBEIRO
& MACHADO SOARES
LTDA

19.407.080/0001-
22

15/02/2022 -
08:35:24

m polo torino MERCEDES
BENZ

3.586,00 10,45 37.473,70 Sim

0008 - Rota 08. Cumeré, Beira Mar, Boa Vista do Muriá, Muriá, Curuçá. Após o término das aulas o roteiro é inverso.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

MORAES DE LIMA
TRANSPORTES E
SERVICOS - EIRELI

22.823.674/0001-
29

13/02/2022 -
15:46:16

PAS ONIBUS MERCEDES 1.980,00 9,50 18.810,00 Sim

FURTADO SOUZA
EMPREENDIMENTOS
EIRELI EPP

35.829.669/0001-
75

11/02/2022 -
12:43:27

TOURINO U MARCOPOLO/VOLKSWAGEM1.980,00 10,45 20.691,00 Sim

K SERVIÇO,
COMÉRCIO E
CONSTRUÇÃO-EIRELI

07.830.560/0001-
12

11/02/2022 -
21:31:16

Marcopolo Mercedez 1.980,00 10,45 20.691,00 Sim

TRANSPORTE RODO-
NORTE LTDA-EPP

23.829.190/0001-
50

14/02/2022 -
11:30:20

MASCARELLO VW 15190 EOD 1.980,00 10,40 20.592,00 Sim

EDNALDO JUNIOR DE
SOUZA AMARAL
EIRELLI

27.946.653/0001-
14

14/02/2022 -
12:47:07

TOURINO GVU MERCEDES
BENZ/MARCOPOLO

1.980,00 10,43 20.651,40 Sim

V A DE PAIVA - EIRELI 19.786.419/0001-
49

14/02/2022 -
15:56:42

ÔNIBUS VOLARE/MPOLO 1.980,00 10,00 19.800,00 Sim

CNIT - SERVICOS DE
TRANSPORTES LTDA

27.459.005/0001-
33

14/02/2022 -
17:44:41

Ônibus VOLVO B7RLE 1.980,00 7,46 14.770,80 Sim

COOPERATIVA DE
TRANSPORTE RODO
FLUVIAL PAN
AMERICANO
COOTRANSPAN

10.366.129/0001-
71

14/02/2022 -
19:03:44

MERCEDES
BENZ / 516 OU
SIMILAR

MERCEDES
BENZ / 516 OU
SIMILAR

1.980,00 8,30 16.434,00 Sim

M N SERVIÇOS E
TRANSPORTE LTDA

16.864.119/0001-
42

14/02/2022 -
22:07:34

MASCA ROMA ÔNIBUS VOLVO 1.980,00 10,40 20.592,00 Sim

MULTISERVICE
ENGENHARIA
COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

22.016.274/0001-
01

15/02/2022 -
08:20:04

VOLARE VOLARE 1.980,00 10,45 20.691,00 Sim

RODRIGUES RIBEIRO
& MACHADO SOARES
LTDA

19.407.080/0001-
22

15/02/2022 -
08:35:47

m polo torino MERCEDES
BENZ

1.980,00 10,45 20.691,00 Sim

0009 - Rota 09. Pauxis, Ponta de Ramos, Coqueiro, Caju e Curuçá. Após o término das aulas o roteiro é iverso
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

MORAES DE LIMA
TRANSPORTES E
SERVICOS - EIRELI

22.823.674/0001-
29

13/02/2022 -
15:46:31

PAS ONIBUS MERCEDES 3.300,00 9,50 31.350,00 Sim

FURTADO SOUZA
EMPREENDIMENTOS
EIRELI EPP

35.829.669/0001-
75

11/02/2022 -
12:45:55

TOURINO U MARCOPOLO/VOLKSWAGEM3.300,00 10,45 34.485,00 Sim

K SERVIÇO,
COMÉRCIO E
CONSTRUÇÃO-EIRELI

07.830.560/0001-
12

11/02/2022 -
21:31:39

Marcopolo Mercedez 3.300,00 10,45 34.485,00 Sim

TRANSPORTE RODO-
NORTE LTDA-EPP

23.829.190/0001-
50

14/02/2022 -
11:31:16

COMIL VW 15190 EOD 3.300,00 10,90 35.970,00 Sim

EDNALDO JUNIOR DE
SOUZA AMARAL
EIRELLI

27.946.653/0001-
14

14/02/2022 -
12:47:38

TOURINO GVU MERCEDES
BENZ/MARCOPOLO

3.300,00 10,43 34.419,00 Sim

V A DE PAIVA - EIRELI 19.786.419/0001-
49

14/02/2022 -
16:00:13

ÔNIBUS M.BENZ/NIDUSCAR 3.300,00 10,00 33.000,00 Sim

CNIT - SERVICOS DE
TRANSPORTES LTDA

27.459.005/0001-
33

14/02/2022 -
17:45:32

Ônibus VOLVO B7RLE 3.300,00 6,73 22.209,00 Sim

COOPERATIVA DE
TRANSPORTE RODO
FLUVIAL PAN
AMERICANO
COOTRANSPAN

10.366.129/0001-
71

14/02/2022 -
19:04:11

MERCEDES
BENZ / 1621 OU
SIMILAR

MERCEDES
BENZ / 1621 OU
SIMILAR

3.300,00 8,30 27.390,00 Sim

M N SERVIÇOS E
TRANSPORTE LTDA

16.864.119/0001-
42

14/02/2022 -
22:08:33

MASCA ROMA
ON

ÔNIBUS VOLVO 3.300,00 10,40 34.320,00 Sim

MULTISERVICE
ENGENHARIA
COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

22.016.274/0001-
01

15/02/2022 -
08:20:04

WOLKSWAGEN WOLKSWAGEN 3.300,00 10,45 34.485,00 Sim
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RODRIGUES RIBEIRO
& MACHADO SOARES
LTDA

19.407.080/0001-
22

15/02/2022 -
08:36:04

m polo torino MERCEDES
BENZ

3.300,00 10,45 34.485,00 Sim

0010 - Rota 10. Pindorama, Mearin, Itajuba Santa Maria, Km 58, Curuçá, Após o término das aulas o roteiro é inverso.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

MORAES DE LIMA
TRANSPORTES E
SERVICOS - EIRELI

22.823.674/0001-
29

13/02/2022 -
15:46:51

PAS ONIBUS MERCEDES 2.376,00 9,50 22.572,00 Sim

FURTADO SOUZA
EMPREENDIMENTOS
EIRELI EPP

35.829.669/0001-
75

11/02/2022 -
12:46:54

TOURINO U MARCOPOLO/VOLKSWAGEM2.376,00 10,45 24.829,20 Sim

K SERVIÇO,
COMÉRCIO E
CONSTRUÇÃO-EIRELI

07.830.560/0001-
12

11/02/2022 -
21:32:06

Marcopolo Mercedez 2.376,00 10,45 24.829,20 Sim

TRANSPORTE RODO-
NORTE LTDA-EPP

23.829.190/0001-
50

14/02/2022 -
11:32:06

COMIL VW 15190 EOD 2.376,00 10,40 24.710,40 Sim

EDNALDO JUNIOR DE
SOUZA AMARAL
EIRELLI

27.946.653/0001-
14

14/02/2022 -
12:48:04

TOURINO GVU MERCEDES
BENZ/MARCOPOLO

2.376,00 10,43 24.781,68 Sim

V A DE PAIVA - EIRELI 19.786.419/0001-
49

14/02/2022 -
15:56:42

ÔNIBUS M.BENZ/NIDUSCAR 2.376,00 10,00 23.760,00 Sim

CNIT - SERVICOS DE
TRANSPORTES LTDA

27.459.005/0001-
33

14/02/2022 -
17:46:24

Ônibus VOLVO B7RLE 2.376,00 7,19 17.083,44 Sim

COOPERATIVA DE
TRANSPORTE RODO
FLUVIAL PAN
AMERICANO
COOTRANSPAN

10.366.129/0001-
71

14/02/2022 -
19:04:43

VW/ 1590 OU
SIMILAR

VW/ 1590 OU
SIMILAR

2.376,00 8,30 19.720,80 Sim

M N SERVIÇOS E
TRANSPORTE LTDA

16.864.119/0001-
42

14/02/2022 -
22:09:36

MASCA ROMA ÔNIBUS
VOLKSWAGEN

2.376,00 10,40 24.710,40 Sim

MULTISERVICE
ENGENHARIA
COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

22.016.274/0001-
01

15/02/2022 -
08:20:04

VOLARE VOLARE 2.376,00 10,45 24.829,20 Sim

RODRIGUES RIBEIRO
& MACHADO SOARES
LTDA

19.407.080/0001-
22

15/02/2022 -
08:36:24

m polo torino MERCEDES
BENZ

2.376,00 10,45 24.829,20 Sim

0011 - Rota 11. Livramento, Boa Vista do Iririteua, Cabeceira, km 58 e Curuçá. Após o término das aulas o retorno é inverso.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

FURTADO SOUZA
EMPREENDIMENTOS
EIRELI EPP

35.829.669/0001-
75

11/02/2022 -
11:48:51

TOURINO U MARCOPOLO/VOLKSWAGEM1.452,00 10,45 15.173,40 Sim

K SERVIÇO,
COMÉRCIO E
CONSTRUÇÃO-EIRELI

07.830.560/0001-
12

11/02/2022 -
21:32:40

Marcopolo Mercedez 1.452,00 10,45 15.173,40 Sim

MORAES DE LIMA
TRANSPORTES E
SERVICOS - EIRELI

22.823.674/0001-
29

13/02/2022 -
15:47:34

PAS ONIBUS MERCEDES 1.452,00 9,50 13.794,00 Sim

TRANSPORTE RODO-
NORTE LTDA-EPP

23.829.190/0001-
50

14/02/2022 -
11:33:30

COMIL VW 15190 EOD 1.452,00 10,40 15.100,80 Sim

EDNALDO JUNIOR DE
SOUZA AMARAL
EIRELLI

27.946.653/0001-
14

14/02/2022 -
12:48:47

TOURINO GVU MERCEDES
BENZ/MARCOPOLO

1.452,00 10,43 15.144,36 Sim

V A DE PAIVA - EIRELI 19.786.419/0001-
49

14/02/2022 -
15:56:42

ÔNIBUS M.BENZ/NIDUSCAR 1.452,00 10,00 14.520,00 Sim

CNIT - SERVICOS DE
TRANSPORTES LTDA

27.459.005/0001-
33

14/02/2022 -
18:00:19

Ônibus VOLVO B7RLE 1.452,00 8,64 12.545,28 Sim

COOPERATIVA DE
TRANSPORTE RODO
FLUVIAL PAN
AMERICANO
COOTRANSPAN

10.366.129/0001-
71

14/02/2022 -
19:05:18

MERCEDES
BENZ / 516 OU
SIMILAR

MERCEDES
BENZ / 516 OU
SIMILAR

1.452,00 8,30 12.051,60 Sim

M N SERVIÇOS E
TRANSPORTE LTDA

16.864.119/0001-
42

14/02/2022 -
22:10:50

MASCA ROMA ÔNIBUS
VOLKSWAGEN

1.452,00 10,40 15.100,80 Sim

MULTISERVICE
ENGENHARIA
COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

22.016.274/0001-
01

15/02/2022 -
08:20:04

WOLKSWAGEN WOLKSWAGEN 1.452,00 10,45 15.173,40 Sim

RODRIGUES RIBEIRO
& MACHADO SOARES
LTDA

19.407.080/0001-
22

15/02/2022 -
08:36:53

m polo torino MERCEDES
BENZ

1.452,00 10,45 15.173,40 Sim

0012 - Rota 12. Fama, Marauá, Ananim, Ponta da Rua, Lauro Sodré e Curuçá. Após o término das aulas o roteiro é inverso.
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Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC
123/2006

FURTADO SOUZA
EMPREENDIMENTOS
EIRELI EPP

35.829.669/0001-
75

11/02/2022 -
13:11:05

TOURINO U MARCOPOLO/VOLKSWAGEM2.640,00 10,45 27.588,00 Sim

K SERVIÇO,
COMÉRCIO E
CONSTRUÇÃO-EIRELI

07.830.560/0001-
12

11/02/2022 -
21:33:05

Marcopolo Mercedez 2.640,00 10,45 27.588,00 Sim

MORAES DE LIMA
TRANSPORTES E
SERVICOS - EIRELI

22.823.674/0001-
29

13/02/2022 -
15:48:13

PAS ONIBUS MERCEDES 2.640,00 9,50 25.080,00 Sim

TRANSPORTE RODO-
NORTE LTDA-EPP

23.829.190/0001-
50

14/02/2022 -
11:34:25

COMIL VW 15190 EOD 2.640,00 10,40 27.456,00 Sim

EDNALDO JUNIOR DE
SOUZA AMARAL
EIRELLI

27.946.653/0001-
14

14/02/2022 -
12:49:14

TOURINO GVU MERCEDES
BENZ/MARCOPOLO

2.640,00 10,43 27.535,20 Sim

V A DE PAIVA - EIRELI 19.786.419/0001-
49

14/02/2022 -
15:56:42

ÔNIBUS M.BENZ/NIDUSCAR 2.640,00 10,00 26.400,00 Sim

COOPERATIVA DE
TRANSPORTE RODO
FLUVIAL PAN
AMERICANO
COOTRANSPAN

10.366.129/0001-
71

14/02/2022 -
19:05:43

MERCEDES
BENZ / 516 OU
SIMILAR

MERCEDES
BENZ / 516 OU
SIMILAR

2.640,00 8,30 21.912,00 Sim

CNIT - SERVICOS DE
TRANSPORTES LTDA

27.459.005/0001-
33

14/02/2022 -
22:02:25

Ônibus VOLVO B7RLE 2.640,00 6,85 18.084,00 Sim

M N SERVIÇOS E
TRANSPORTE LTDA

16.864.119/0001-
42

14/02/2022 -
22:12:11

MARCOPOLO
VIAGGIO R

ÔNIBUS
VOLKSWAGEN

2.640,00 10,40 27.456,00 Sim

MULTISERVICE
ENGENHARIA
COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

22.016.274/0001-
01

15/02/2022 -
08:20:04

VOLARE VOLARE 2.640,00 10,45 27.588,00 Sim

RODRIGUES RIBEIRO
& MACHADO SOARES
LTDA

19.407.080/0001-
22

15/02/2022 -
08:37:18

m polo torino MERCEDES
BENZ

2.640,00 10,45 27.588,00 Sim

0013 - Rota 13. Murajá, Canaã, Curuçá. Após o término das aulas o roteiro é inverso.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

FURTADO SOUZA
EMPREENDIMENTOS
EIRELI EPP

35.829.669/0001-
75

11/02/2022 -
13:12:21

TOURINO U MARCOPOLO/VOLKSWAGEM1.584,00 10,45 16.552,80 Sim

K SERVIÇO,
COMÉRCIO E
CONSTRUÇÃO-EIRELI

07.830.560/0001-
12

11/02/2022 -
21:33:31

Marcopolo Mercedez 1.584,00 10,45 16.552,80 Sim

MORAES DE LIMA
TRANSPORTES E
SERVICOS - EIRELI

22.823.674/0001-
29

13/02/2022 -
15:48:32

PAS ONIBUS MERCEDES 1.584,00 9,50 15.048,00 Sim

TRANSPORTE RODO-
NORTE LTDA-EPP

23.829.190/0001-
50

14/02/2022 -
11:35:23

MARCOPOLO MB 1418 1.584,00 10,40 16.473,60 Sim

EDNALDO JUNIOR DE
SOUZA AMARAL
EIRELLI

27.946.653/0001-
14

14/02/2022 -
12:49:43

TOURINO GVU MERCEDES
BENZ/MARCOPOLO

1.584,00 10,43 16.521,12 Sim

V A DE PAIVA - EIRELI 19.786.419/0001-
49

14/02/2022 -
15:56:42

ÔNIBUS M.BENZ/NIDUSCAR 1.584,00 10,00 15.840,00 Sim

CNIT - SERVICOS DE
TRANSPORTES LTDA

27.459.005/0001-
33

14/02/2022 -
18:01:28

Ônibus VOLVO B7RLE 1.584,00 8,10 12.830,40 Sim

COOPERATIVA DE
TRANSPORTE RODO
FLUVIAL PAN
AMERICANO
COOTRANSPAN

10.366.129/0001-
71

14/02/2022 -
19:06:18

VW/ 1590 OU
SIMILAR

VW/ 1590 OU
SIMILAR

1.584,00 8,30 13.147,20 Sim

M N SERVIÇOS E
TRANSPORTE LTDA

16.864.119/0001-
42

14/02/2022 -
22:13:24

MARCOPOLO
VIAGGIO R

ÔNIBUS
VOLKSWAGEN

1.584,00 10,40 16.473,60 Sim

MULTISERVICE
ENGENHARIA
COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

22.016.274/0001-
01

15/02/2022 -
08:20:04

WOLKSWAGEN WOLKSWAGEN 1.584,00 10,45 16.552,80 Sim

RODRIGUES RIBEIRO
& MACHADO SOARES
LTDA

19.407.080/0001-
22

15/02/2022 -
08:37:36

m polo torino MERCEDES
BENZ

1.584,00 10,45 16.552,80 Sim

0014 - Rota 14. Terra Amarela, Nazaré do Mocajuba, Marauazinho, Magalhães Barata KM 42, Ananim, Curuçá. Após o término
das aulas o roteiro é inverso.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

FURTADO SOUZA
EMPREENDIMENTOS
EIRELI EPP

35.829.669/0001-
75

11/02/2022 -
13:15:12

TOURINO U MARCOPOLO/VOLKSWAGEM3.168,00 10,45 33.105,60 Sim
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K SERVIÇO,
COMÉRCIO E
CONSTRUÇÃO-EIRELI

07.830.560/0001-
12

11/02/2022 -
21:33:52

Marcopolo Mercedez 3.168,00 10,45 33.105,60 Sim

MORAES DE LIMA
TRANSPORTES E
SERVICOS - EIRELI

22.823.674/0001-
29

13/02/2022 -
15:49:01

PAS ONIBUS MERCEDES 3.168,00 9,50 30.096,00 Sim

TRANSPORTE RODO-
NORTE LTDA-EPP

23.829.190/0001-
50

14/02/2022 -
11:36:22

CIFERAL MB 1418 3.168,00 10,40 32.947,20 Sim

EDNALDO JUNIOR DE
SOUZA AMARAL
EIRELLI

27.946.653/0001-
14

14/02/2022 -
12:50:32

TOURINO GVU MERCEDES
BENZ/MARCOPOLO

3.168,00 10,43 33.042,24 Sim

V A DE PAIVA - EIRELI 19.786.419/0001-
49

14/02/2022 -
15:56:42

ÔNIBUS M.BENZ/NIDUSCAR 3.168,00 10,00 31.680,00 Sim

CNIT - SERVICOS DE
TRANSPORTES LTDA

27.459.005/0001-
33

14/02/2022 -
18:03:34

Ônibus VOLVO B7RLE 3.168,00 10,45 33.105,60 Sim

COOPERATIVA DE
TRANSPORTE RODO
FLUVIAL PAN
AMERICANO
COOTRANSPAN

10.366.129/0001-
71

14/02/2022 -
19:06:44

MERCEDES
BENZ / 1621 OU
SIMILAR

MERCEDES
BENZ / 1621 OU
SIMILAR

3.168,00 8,30 26.294,40 Sim

M N SERVIÇOS E
TRANSPORTE LTDA

16.864.119/0001-
42

14/02/2022 -
22:14:29

MARCOPOLO
IDEALE R

ÔNIBUS VOLVO 3.168,00 10,40 32.947,20 Sim

MULTISERVICE
ENGENHARIA
COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

22.016.274/0001-
01

15/02/2022 -
08:20:04

WOLKSWAGEN WOLKSWAGEN 3.168,00 10,45 33.105,60 Sim

RODRIGUES RIBEIRO
& MACHADO SOARES
LTDA

19.407.080/0001-
22

15/02/2022 -
08:38:01

m polo torino MERCEDES
BENZ

3.168,00 10,45 33.105,60 Sim

0015 - Rota 15. Ananin, Ponta da Rua, KM-50, Lauro Sodré, São Pedro
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

FURTADO SOUZA
EMPREENDIMENTOS
EIRELI EPP

35.829.669/0001-
75

11/02/2022 -
13:16:49

TOURINO U MARCOPOLO/VOLKSWAGEM1.980,00 10,45 20.691,00 Sim

K SERVIÇO,
COMÉRCIO E
CONSTRUÇÃO-EIRELI

07.830.560/0001-
12

11/02/2022 -
21:34:16

Marcopolo Mercedez 1.980,00 10,45 20.691,00 Sim

MORAES DE LIMA
TRANSPORTES E
SERVICOS - EIRELI

22.823.674/0001-
29

13/02/2022 -
15:49:17

PAS ONIBUS MERCEDES 1.980,00 9,50 18.810,00 Sim

TRANSPORTE RODO-
NORTE LTDA-EPP

23.829.190/0001-
50

14/02/2022 -
11:37:11

CIFERAL MB 1418 1.980,00 10,40 20.592,00 Sim

EDNALDO JUNIOR DE
SOUZA AMARAL
EIRELLI

27.946.653/0001-
14

14/02/2022 -
12:51:02

TOURINO GVU MERCEDES
BENZ/MARCOPOLO

1.980,00 10,43 20.651,40 Sim

V A DE PAIVA - EIRELI 19.786.419/0001-
49

14/02/2022 -
15:56:42

ÔNIBUS M.BENZ/NIDUSCAR 1.980,00 10,00 19.800,00 Sim

CNIT - SERVICOS DE
TRANSPORTES LTDA

27.459.005/0001-
33

14/02/2022 -
18:04:42

Ônibus VOLVO B7RLE 1.980,00 7,39 14.632,20 Sim

COOPERATIVA DE
TRANSPORTE RODO
FLUVIAL PAN
AMERICANO
COOTRANSPAN

10.366.129/0001-
71

14/02/2022 -
19:07:21

MERCEDES
BENZ / 516 OU
SIMILAR

MERCEDES
BENZ / 516 OU
SIMILAR

1.980,00 8,30 16.434,00 Sim

M N SERVIÇOS E
TRANSPORTE LTDA

16.864.119/0001-
42

14/02/2022 -
22:15:27

MARCOPOLO
VIAGGIO R

ÔNIBUS
VOLKSWAGEM

1.980,00 10,40 20.592,00 Sim

MULTISERVICE
ENGENHARIA
COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

22.016.274/0001-
01

15/02/2022 -
08:20:04

VOLARE VOLARE 1.980,00 10,45 20.691,00 Sim

RODRIGUES RIBEIRO
& MACHADO SOARES
LTDA

19.407.080/0001-
22

15/02/2022 -
08:38:11

m polo torino MERCEDES
BENZ

1.980,00 10,45 20.691,00 Sim

0016 - Rota 16. Valério,Piquiateua, Rio Quente, Curu çá. Após o término das aulas o roteiro é inverso
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

FURTADO SOUZA
EMPREENDIMENTOS
EIRELI EPP

35.829.669/0001-
75

11/02/2022 -
13:18:56

TOURINO U MARCOPOLO/VOLKSWAGEM1.452,00 10,45 15.173,40 Sim

K SERVIÇO,
COMÉRCIO E
CONSTRUÇÃO-EIRELI

07.830.560/0001-
12

11/02/2022 -
21:34:38

Marcopolo Mercedez 1.452,00 10,45 15.173,40 Sim

MORAES DE LIMA
TRANSPORTES E
SERVICOS - EIRELI

22.823.674/0001-
29

13/02/2022 -
15:49:37

PAS ONIBUS MERCEDES 1.452,00 9,50 13.794,00 Sim
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TRANSPORTE RODO-
NORTE LTDA-EPP

23.829.190/0001-
50

14/02/2022 -
11:39:25

MARCOPOLO VW 17230 1.452,00 10,40 15.100,80 Sim

EDNALDO JUNIOR DE
SOUZA AMARAL
EIRELLI

27.946.653/0001-
14

14/02/2022 -
12:51:39

TOURINO GVU MERCEDES
BENZ/MARCOPOLO

1.452,00 10,43 15.144,36 Sim

V A DE PAIVA - EIRELI 19.786.419/0001-
49

14/02/2022 -
15:56:42

ÔNIBUS M.BENZ/NIDUSCAR 1.452,00 10,00 14.520,00 Sim

CNIT - SERVICOS DE
TRANSPORTES LTDA

27.459.005/0001-
33

14/02/2022 -
18:05:39

Ônibus VOLVO B7RLE 1.452,00 8,64 12.545,28 Sim

COOPERATIVA DE
TRANSPORTE RODO
FLUVIAL PAN
AMERICANO
COOTRANSPAN

10.366.129/0001-
71

14/02/2022 -
19:08:20

MERCEDES
BENZ / 516 OU
SIMILAR

MERCEDES
BENZ / 516 OU
SIMILAR

1.452,00 8,30 12.051,60 Sim

M N SERVIÇOS E
TRANSPORTE LTDA

16.864.119/0001-
42

14/02/2022 -
22:16:34

INDUSCAR
APACHE U

ÔNIBUS
MERCEDES
BENZ

1.452,00 10,40 15.100,80 Sim

MULTISERVICE
ENGENHARIA
COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

22.016.274/0001-
01

15/02/2022 -
08:20:04

WOLKSWAGEN WOLKSWAGEN 1.452,00 10,45 15.173,40 Sim

RODRIGUES RIBEIRO
& MACHADO SOARES
LTDA

19.407.080/0001-
22

15/02/2022 -
08:38:31

m polo torino MERCEDES
BENZ

1.452,00 10,45 15.173,40 Sim

0017 - Rota 17. Pindorama, Itajuba. Após o término das aulas o roteiro é inverso.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

FURTADO SOUZA
EMPREENDIMENTOS
EIRELI EPP

35.829.669/0001-
75

11/02/2022 -
13:19:58

KOMBI VOLKSWAGEM 704,00 8,31 5.850,24 Sim

K SERVIÇO,
COMÉRCIO E
CONSTRUÇÃO-EIRELI

07.830.560/0001-
12

11/02/2022 -
21:35:23

Marcopolo Mercedez 704,00 10,45 7.356,80 Sim

MORAES DE LIMA
TRANSPORTES E
SERVICOS - EIRELI

22.823.674/0001-
29

13/02/2022 -
15:50:11

KOMBI WOLK 704,00 9,50 6.688,00 Sim

TRANSPORTE RODO-
NORTE LTDA-EPP

23.829.190/0001-
50

14/02/2022 -
11:40:26

KOMBI KOMBI 704,00 10,40 7.321,60 Sim

EDNALDO JUNIOR DE
SOUZA AMARAL
EIRELLI

27.946.653/0001-
14

14/02/2022 -
12:52:29

KOMBI VOLKSWAGEM/VOLKSWAGEM704,00 8,30 5.843,20 Sim

V A DE PAIVA - EIRELI 19.786.419/0001-
49

14/02/2022 -
15:56:42

KOMBI VW/KOMBI 704,00 10,00 7.040,00 Sim

CNIT - SERVICOS DE
TRANSPORTES LTDA

27.459.005/0001-
33

14/02/2022 -
18:06:49

kombi VOLKSWAGEN/VOLKSWAGEN704,00 10,45 7.356,80 Sim

COOPERATIVA DE
TRANSPORTE RODO
FLUVIAL PAN
AMERICANO
COOTRANSPAN

10.366.129/0001-
71

14/02/2022 -
19:08:46

VW VW 704,00 8,30 5.843,20 Sim

MULTISERVICE
ENGENHARIA
COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

22.016.274/0001-
01

15/02/2022 -
08:20:04

WOLKSWAGEN WOLKSWAGEN 704,00 10,45 7.356,80 Sim

RODRIGUES RIBEIRO
& MACHADO SOARES
LTDA

19.407.080/0001-
22

15/02/2022 -
08:39:08

KOMBI VOLKSWAGEM 704,00 8,31 5.850,24 Sim

0018 - Rota 18. Santa Maria, São Pedro. Após o término das aulas o roteiro é inverso.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

FURTADO SOUZA
EMPREENDIMENTOS
EIRELI EPP

35.829.669/0001-
75

11/02/2022 -
13:21:16

KOMBI VOLKSWAGEM 528,00 8,31 4.387,68 Sim

K SERVIÇO,
COMÉRCIO E
CONSTRUÇÃO-EIRELI

07.830.560/0001-
12

11/02/2022 -
21:35:48

Marcopolo Mercedez 528,00 10,45 5.517,60 Sim

MORAES DE LIMA
TRANSPORTES E
SERVICOS - EIRELI

22.823.674/0001-
29

13/02/2022 -
15:50:50

KOMBI WOLK 528,00 9,50 5.016,00 Sim

TRANSPORTE RODO-
NORTE LTDA-EPP

23.829.190/0001-
50

14/02/2022 -
11:41:00

KOMBI KOMBI 528,00 10,40 5.491,20 Sim

EDNALDO JUNIOR DE
SOUZA AMARAL
EIRELLI

27.946.653/0001-
14

14/02/2022 -
12:53:02

KOMBI VOLKSWAGEM/VOLKSWAGEM528,00 8,30 4.382,40 Sim

V A DE PAIVA - EIRELI 19.786.419/0001-
49

14/02/2022 -
15:56:42

KOMBI VW/KOMBI 528,00 10,00 5.280,00 Sim
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CNIT - SERVICOS DE
TRANSPORTES LTDA

27.459.005/0001-
33

14/02/2022 -
18:08:03

kombi VOLKSWAGEN/VOLKSWAGEN528,00 10,45 5.517,60 Sim

COOPERATIVA DE
TRANSPORTE RODO
FLUVIAL PAN
AMERICANO
COOTRANSPAN

10.366.129/0001-
71

14/02/2022 -
19:09:57

VW VW 528,00 8,30 4.382,40 Sim

MULTISERVICE
ENGENHARIA
COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

22.016.274/0001-
01

15/02/2022 -
08:20:04

VOLARE VOLARE 528,00 10,45 5.517,60 Sim

RODRIGUES RIBEIRO
& MACHADO SOARES
LTDA

19.407.080/0001-
22

15/02/2022 -
08:39:29

KOMBI VOLKSWAGEM 528,00 8,31 4.387,68 Sim

0019 - Rota 19. Fama, Marauá. Após o término das aulas o roteiro é inverso.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

FURTADO SOUZA
EMPREENDIMENTOS
EIRELI EPP

35.829.669/0001-
75

11/02/2022 -
13:22:07

KOMBI VOLKSWAGEM 1.056,00 8,31 8.775,36 Sim

K SERVIÇO,
COMÉRCIO E
CONSTRUÇÃO-EIRELI

07.830.560/0001-
12

11/02/2022 -
21:36:11

Marcopolo Mercedez 1.056,00 10,45 11.035,20 Sim

MORAES DE LIMA
TRANSPORTES E
SERVICOS - EIRELI

22.823.674/0001-
29

13/02/2022 -
15:51:04

KOMBI WOLK 1.056,00 9,50 10.032,00 Sim

TRANSPORTE RODO-
NORTE LTDA-EPP

23.829.190/0001-
50

14/02/2022 -
11:41:55

KOMBI KOMBI 1.056,00 10,40 10.982,40 Sim

EDNALDO JUNIOR DE
SOUZA AMARAL
EIRELLI

27.946.653/0001-
14

14/02/2022 -
12:54:32

KOMBI VOLKSWAGEM/VOLKSWAGEM1.056,00 8,30 8.764,80 Sim

V A DE PAIVA - EIRELI 19.786.419/0001-
49

14/02/2022 -
15:56:42

KOMBI VW/KOMBI 1.056,00 10,00 10.560,00 Sim

CNIT - SERVICOS DE
TRANSPORTES LTDA

27.459.005/0001-
33

14/02/2022 -
18:09:06

kombi VOLKSWAGEN/VOLKSWAGEN1.056,00 10,45 11.035,20 Sim

COOPERATIVA DE
TRANSPORTE RODO
FLUVIAL PAN
AMERICANO
COOTRANSPAN

10.366.129/0001-
71

14/02/2022 -
19:10:43

VW VW 1.056,00 8,30 8.764,80 Sim

MULTISERVICE
ENGENHARIA
COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

22.016.274/0001-
01

15/02/2022 -
08:20:04

VOLARE VOLARE 1.056,00 10,45 11.035,20 Sim

RODRIGUES RIBEIRO
& MACHADO SOARES
LTDA

19.407.080/0001-
22

15/02/2022 -
08:39:55

KOMBI VOLKSWAGEM 1.056,00 8,31 8.775,36 Sim

0020 - Rota 20. Teperinha, Acaputeua Grande, KM 50, Naz. Tijoca, São Pedro. Após o término das aulas o roteiro é inverso.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

FURTADO SOUZA
EMPREENDIMENTOS
EIRELI EPP

35.829.669/0001-
75

11/02/2022 -
13:23:03

TOURINO U MARCOPOLO/VOLKSWAGEM1.562,00 10,45 16.322,90 Sim

K SERVIÇO,
COMÉRCIO E
CONSTRUÇÃO-EIRELI

07.830.560/0001-
12

11/02/2022 -
21:36:52

Marcopolo Mercedez 1.562,00 10,45 16.322,90 Sim

MORAES DE LIMA
TRANSPORTES E
SERVICOS - EIRELI

22.823.674/0001-
29

13/02/2022 -
15:51:35

PAS ONIBUS MERCEDES 1.562,00 9,50 14.839,00 Sim

TRANSPORTE RODO-
NORTE LTDA-EPP

23.829.190/0001-
50

14/02/2022 -
11:42:55

BUSSCAR MB 812 1.562,00 10,40 16.244,80 Sim

EDNALDO JUNIOR DE
SOUZA AMARAL
EIRELLI

27.946.653/0001-
14

14/02/2022 -
12:55:05

TOURINO GVU MERCEDES
BENZ/MARCOPOLO

1.562,00 10,43 16.291,66 Sim

V A DE PAIVA - EIRELI 19.786.419/0001-
49

14/02/2022 -
15:56:42

VAN FIAT/DUCATO 1.562,00 10,00 15.620,00 Sim

CNIT - SERVICOS DE
TRANSPORTES LTDA

27.459.005/0001-
33

14/02/2022 -
18:10:03

Ônibus VOLKSWAGEN/VOLKSWAGEN1.562,00 8,16 12.745,92 Sim

COOPERATIVA DE
TRANSPORTE RODO
FLUVIAL PAN
AMERICANO
COOTRANSPAN

10.366.129/0001-
71

14/02/2022 -
19:11:10

MERCEDES
BENZ / 1621 OU
SIMILAR

MERCEDES
BENZ / 1621 OU
SIMILAR

1.562,00 8,30 12.964,60 Sim

M N SERVIÇOS E
TRANSPORTE LTDA

16.864.119/0001-
42

14/02/2022 -
22:17:56

MARCOPOLLO
TORINO U

ÔNIBUS
VOLKSWAGEN

1.562,00 10,40 16.244,80 Sim
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MULTISERVICE
ENGENHARIA
COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

22.016.274/0001-
01

15/02/2022 -
08:20:04

WOLKSWAGEN WOLKSWAGEN 1.562,00 10,45 16.322,90 Sim

RODRIGUES RIBEIRO
& MACHADO SOARES
LTDA

19.407.080/0001-
22

15/02/2022 -
08:40:14

m polo torino MERCEDES
BENZ

1.562,00 10,45 16.322,90 Sim

0021 - Rota 21. Livramento/Boa Vista do Iririteua. Após o término das aulas o roteiro é inverso
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

FURTADO SOUZA
EMPREENDIMENTOS
EIRELI EPP

35.829.669/0001-
75

11/02/2022 -
13:24:31

DUCATO FIAT/FIAT 352,00 8,31 2.925,12 Sim

K SERVIÇO,
COMÉRCIO E
CONSTRUÇÃO-EIRELI

07.830.560/0001-
12

11/02/2022 -
21:37:34

Marcopolo Mercedez 352,00 10,45 3.678,40 Sim

MORAES DE LIMA
TRANSPORTES E
SERVICOS - EIRELI

22.823.674/0001-
29

13/02/2022 -
15:52:16

VAN FIAT DUCATTO 352,00 15,00 5.280,00 Sim

TRANSPORTE RODO-
NORTE LTDA-EPP

23.829.190/0001-
50

14/02/2022 -
11:44:08

VAN MBB MBB 352,00 10,40 3.660,80 Sim

EDNALDO JUNIOR DE
SOUZA AMARAL
EIRELLI

27.946.653/0001-
14

14/02/2022 -
12:56:20

DUCATO 2.5 FIAT/FIAT 352,00 8,30 2.921,60 Sim

V A DE PAIVA - EIRELI 19.786.419/0001-
49

14/02/2022 -
15:56:42

ÔNIBUS M.BENZ/MPOLO 352,00 10,00 3.520,00 Sim

CNIT - SERVICOS DE
TRANSPORTES LTDA

27.459.005/0001-
33

14/02/2022 -
18:11:10

Van PEUGEOT/PEUGEOT 352,00 10,45 3.678,40 Sim

COOPERATIVA DE
TRANSPORTE RODO
FLUVIAL PAN
AMERICANO
COOTRANSPAN

10.366.129/0001-
71

14/02/2022 -
19:11:45

Mercedes Sprinter
Van 415

Mercedes Sprinter
Van 415

352,00 8,30 2.921,60 Sim

MULTISERVICE
ENGENHARIA
COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

22.016.274/0001-
01

15/02/2022 -
08:20:04

WOLKSWAGEN WOLKSWAGEN 352,00 10,45 3.678,40 Sim

RODRIGUES RIBEIRO
& MACHADO SOARES
LTDA

19.407.080/0001-
22

15/02/2022 -
08:40:50

VAN MERCEDES
BENZ

352,00 8,31 2.925,12 Sim

0022 - Rota 22. Pau Amarelo/Santa Maria/São Pedro. Após o término das aulas o roteiro é inverso.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

FURTADO SOUZA
EMPREENDIMENTOS
EIRELI EPP

35.829.669/0001-
75

11/02/2022 -
13:25:14

KOMBI VOLKSWAGEM 726,00 8,31 6.033,06 Sim

K SERVIÇO,
COMÉRCIO E
CONSTRUÇÃO-EIRELI

07.830.560/0001-
12

11/02/2022 -
21:38:02

Marcopolo Mercedez 726,00 10,45 7.586,70 Sim

MORAES DE LIMA
TRANSPORTES E
SERVICOS - EIRELI

22.823.674/0001-
29

13/02/2022 -
15:52:49

KOMBI WOLK 726,00 9,50 6.897,00 Sim

TRANSPORTE RODO-
NORTE LTDA-EPP

23.829.190/0001-
50

14/02/2022 -
11:44:53

KOMBI KOMBI 726,00 10,40 7.550,40 Sim

EDNALDO JUNIOR DE
SOUZA AMARAL
EIRELLI

27.946.653/0001-
14

14/02/2022 -
12:56:53

KOMBI VOLKSWAGEM/VOLKSWAGEM726,00 8,30 6.025,80 Sim

V A DE PAIVA - EIRELI 19.786.419/0001-
49

14/02/2022 -
15:56:42

KOMBI VW/KOMBI 726,00 10,00 7.260,00 Sim

CNIT - SERVICOS DE
TRANSPORTES LTDA

27.459.005/0001-
33

14/02/2022 -
18:12:56

kombi VOLKSWAGEN/VOLKSWAGEN726,00 10,45 7.586,70 Sim

COOPERATIVA DE
TRANSPORTE RODO
FLUVIAL PAN
AMERICANO
COOTRANSPAN

10.366.129/0001-
71

14/02/2022 -
19:12:07

VW VW 726,00 8,30 6.025,80 Sim

MULTISERVICE
ENGENHARIA
COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

22.016.274/0001-
01

15/02/2022 -
08:20:04

WOLKSWAGEN WOLKSWAGEN 726,00 10,45 7.586,70 Sim

RODRIGUES RIBEIRO
& MACHADO SOARES
LTDA

19.407.080/0001-
22

15/02/2022 -
08:41:14

KOMBI VOLKSWAGEM 726,00 8,31 6.033,06 Sim

0023 - Rota 23. Santo Antonio do Tijoca/Curuçá. Após o Término das Aulas o Roteiro é Inverso
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Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC
123/2006

FURTADO SOUZA
EMPREENDIMENTOS
EIRELI EPP

35.829.669/0001-
75

11/02/2022 -
13:39:44

VOLARE W8 MARCOPOLO 1.188,00 9,80 11.642,40 Sim

K SERVIÇO,
COMÉRCIO E
CONSTRUÇÃO-EIRELI

07.830.560/0001-
12

11/02/2022 -
21:38:27

Marcopolo Mercedez 1.188,00 10,45 12.414,60 Sim

MORAES DE LIMA
TRANSPORTES E
SERVICOS - EIRELI

22.823.674/0001-
29

13/02/2022 -
15:53:25

PAS
ONIBUS/MICROONIBUS

VOLARE IVECO 1.188,00 9,50 11.286,00 Sim

TRANSPORTE RODO-
NORTE LTDA-EPP

23.829.190/0001-
50

14/02/2022 -
11:45:59

MICRO-ÔNIBUS
MBB

MBB 1.188,00 10,40 12.355,20 Sim

EDNALDO JUNIOR DE
SOUZA AMARAL
EIRELLI

27.946.653/0001-
14

14/02/2022 -
12:58:24

TOURINO GVU MERCEDES
BENZ/MARCOPOLO

1.188,00 9,75 11.583,00 Sim

V A DE PAIVA - EIRELI 19.786.419/0001-
49

14/02/2022 -
15:56:42

MICRO ÔNIBUS M.BENZ/MPOLO 1.188,00 10,00 11.880,00 Sim

CNIT - SERVICOS DE
TRANSPORTES LTDA

27.459.005/0001-
33

14/02/2022 -
18:13:45

Micro Onibus VOLKSWAGEN/VOLKSWAGEN1.188,00 8,80 10.454,40 Sim

COOPERATIVA DE
TRANSPORTE RODO
FLUVIAL PAN
AMERICANO
COOTRANSPAN

10.366.129/0001-
71

14/02/2022 -
19:13:39

MERCEDES
BENZ / 1621 OU
SIMILAR

MERCEDES
BENZ / 1621 OU
SIMILAR

1.188,00 8,30 9.860,40 Sim

M N SERVIÇOS E
TRANSPORTE LTDA

16.864.119/0001-
42

14/02/2022 -
22:19:26

515 CDI
SPRINTER M

MICRO ÔNIBUS
13 I/MERCEDES
BENZ

1.188,00 9,70 11.523,60 Sim

MULTISERVICE
ENGENHARIA
COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

22.016.274/0001-
01

15/02/2022 -
08:20:04

WOLKSWAGEN WOLKSWAGEN 1.188,00 10,45 12.414,60 Sim

RODRIGUES RIBEIRO
& MACHADO SOARES
LTDA

19.407.080/0001-
22

15/02/2022 -
08:42:12

MARCOPOLO VOLARE V6 ON 1.188,00 9,80 11.642,40 Sim

0024 - Rota 24. Cumeré/Beira Mar. Após o término das aulas o roteiro é inverso.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

FURTADO SOUZA
EMPREENDIMENTOS
EIRELI EPP

35.829.669/0001-
75

11/02/2022 -
13:40:26

KOMBI VOLKSWAGEM 880,00 8,31 7.312,80 Sim

K SERVIÇO,
COMÉRCIO E
CONSTRUÇÃO-EIRELI

07.830.560/0001-
12

11/02/2022 -
21:38:53

Marcopolo Mercedez 880,00 10,45 9.196,00 Sim

MORAES DE LIMA
TRANSPORTES E
SERVICOS - EIRELI

22.823.674/0001-
29

13/02/2022 -
15:53:55

KOMBI WOLK 880,00 9,50 8.360,00 Sim

TRANSPORTE RODO-
NORTE LTDA-EPP

23.829.190/0001-
50

14/02/2022 -
11:47:31

KOMBI KOMBI 880,00 10,40 9.152,00 Sim

EDNALDO JUNIOR DE
SOUZA AMARAL
EIRELLI

27.946.653/0001-
14

14/02/2022 -
12:59:05

TOURINO GVU MERCEDES
BENZ/MARCOPOLO

880,00 10,45 9.196,00 Sim

V A DE PAIVA - EIRELI 19.786.419/0001-
49

14/02/2022 -
15:56:42

KOMBI VW/KOMBI 880,00 10,00 8.800,00 Sim

CNIT - SERVICOS DE
TRANSPORTES LTDA

27.459.005/0001-
33

14/02/2022 -
18:15:06

kombi VOLKSWAGEN/VOLKSWAGEN880,00 10,45 9.196,00 Sim

COOPERATIVA DE
TRANSPORTE RODO
FLUVIAL PAN
AMERICANO
COOTRANSPAN

10.366.129/0001-
71

14/02/2022 -
19:14:08

VW VW 880,00 8,30 7.304,00 Sim

MULTISERVICE
ENGENHARIA
COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

22.016.274/0001-
01

15/02/2022 -
08:20:04

VOLARE VOLARE 880,00 10,45 9.196,00 Sim

RODRIGUES RIBEIRO
& MACHADO SOARES
LTDA

19.407.080/0001-
22

15/02/2022 -
08:42:36

KOMBI VOLKSWAGEM 880,00 8,31 7.312,80 Sim

0025 - Rota 25. Água Boa/Nazaré do Tijoca. Após o término das aulas o roteiro é inverso.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

FURTADO SOUZA
EMPREENDIMENTOS
EIRELI EPP

35.829.669/0001-
75

11/02/2022 -
13:48:27

KOMBI VOLKSWAGEM 1.056,00 8,31 8.775,36 Sim

K SERVIÇO,
COMÉRCIO E
CONSTRUÇÃO-EIRELI

07.830.560/0001-
12

11/02/2022 -
21:39:23

Marcopolo Mercedez 1.056,00 10,45 11.035,20 Sim
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TRANSPORTE RODO-
NORTE LTDA-EPP

23.829.190/0001-
50

14/02/2022 -
11:49:04

KOMBI KOMBI 1.056,00 10,40 10.982,40 Sim

EDNALDO JUNIOR DE
SOUZA AMARAL
EIRELLI

27.946.653/0001-
14

14/02/2022 -
13:01:28

KOMBI VOLKSWAGEM/VOLKSWAGEM1.056,00 8,30 8.764,80 Sim

V A DE PAIVA - EIRELI 19.786.419/0001-
49

14/02/2022 -
15:56:42

KOMBI VW/KOMBI 1.056,00 10,00 10.560,00 Sim

COOPERATIVA DE
TRANSPORTE RODO
FLUVIAL PAN
AMERICANO
COOTRANSPAN

10.366.129/0001-
71

14/02/2022 -
19:14:46

VW VW 1.056,00 8,30 8.764,80 Sim

CNIT - SERVICOS DE
TRANSPORTES LTDA

27.459.005/0001-
33

14/02/2022 -
19:36:01

Kombi Volkswagen 1.056,00 10,45 11.035,20 Sim

MULTISERVICE
ENGENHARIA
COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

22.016.274/0001-
01

15/02/2022 -
08:20:04

WOLKSWAGEN WOLKSWAGEN 1.056,00 10,45 11.035,20 Sim

0026 - Rota 26. Iririteua/Abade, Mutucal/Abede, Agodoal/Abade, Pedras Grandes/Abade. Após o término das ailas o roteiro é
inverso.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

K SERVIÇO,
COMÉRCIO E
CONSTRUÇÃO-EIRELI

07.830.560/0001-
12

11/02/2022 -
21:39:54

Marcopolo Mercedez 1.760,00 5,29 9.310,40 Sim

V A DE PAIVA - EIRELI 19.786.419/0001-
49

14/02/2022 -
15:56:42

BARCO M.BENZ/NIDUSCAR 1.760,00 5,00 8.800,00 Sim

COOPERATIVA DE
TRANSPORTE RODO
FLUVIAL PAN
AMERICANO
COOTRANSPAN

10.366.129/0001-
71

14/02/2022 -
19:15:16

EMBARCAÇÃO
PROPRIA

EMBARCAÇÃO
PROPRIA

1.760,00 5,29 9.310,40 Sim

MULTISERVICE
ENGENHARIA
COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

22.016.274/0001-
01

15/02/2022 -
08:20:04

METALBOAT METALBOAT 1.760,00 5,29 9.310,40 Sim

0027 - Rota 27. Pacamorema/Cara tateua, Caratateua/Pacam orema. Após o término das aulas o roteiro será inverso.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

K SERVIÇO,
COMÉRCIO E
CONSTRUÇÃO-EIRELI

07.830.560/0001-
12

11/02/2022 -
21:40:17

Marcopolo Mercedez 220,00 5,29 1.163,80 Sim

V A DE PAIVA - EIRELI 19.786.419/0001-
49

14/02/2022 -
15:56:42

BARCO M.BENZ/NIDUSCAR 220,00 5,00 1.100,00 Sim

COOPERATIVA DE
TRANSPORTE RODO
FLUVIAL PAN
AMERICANO
COOTRANSPAN

10.366.129/0001-
71

14/02/2022 -
19:16:34

EMBARCAÇÃO
PROPRIA

EMBARCAÇÃO
PROPRIA

220,00 5,29 1.163,80 Sim

MULTISERVICE
ENGENHARIA
COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

22.016.274/0001-
01

15/02/2022 -
08:20:04

METALBOAT METALBOAT 220,00 5,29 1.163,80 Sim

0028 - Rota 28. Recreio/Muriá, Muriá/Recreio. Após o término das aulas o roteiro é inverso.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

K SERVIÇO,
COMÉRCIO E
CONSTRUÇÃO-EIRELI

07.830.560/0001-
12

11/02/2022 -
21:40:45

Marcopolo Mercedez 220,00 5,29 1.163,80 Sim

V A DE PAIVA - EIRELI 19.786.419/0001-
49

14/02/2022 -
15:56:42

BARCO M.BENZ/NIDUSCAR 220,00 5,00 1.100,00 Sim

COOPERATIVA DE
TRANSPORTE RODO
FLUVIAL PAN
AMERICANO
COOTRANSPAN

10.366.129/0001-
71

14/02/2022 -
19:17:10

EMBARCAÇÃO
PROPRIA

EMBARCAÇÃO
PROPRIA

220,00 5,29 1.163,80 Sim

MULTISERVICE
ENGENHARIA
COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

22.016.274/0001-
01

15/02/2022 -
08:20:04

METALBOAT METALBOAT 220,00 5,29 1.163,80 Sim

0029 - Rota 29. Tapera/ Caratateua. Após o término das aulas o roteiro é inverso.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006
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FURTADO SOUZA
EMPREENDIMENTOS
EIRELI EPP

35.829.669/0001-
75

11/02/2022 -
13:42:24

KOMBI VOLKSWAGEM 264,00 8,31 2.193,84 Sim

K SERVIÇO,
COMÉRCIO E
CONSTRUÇÃO-EIRELI

07.830.560/0001-
12

11/02/2022 -
21:41:15

Marcopolo Mercedez 264,00 10,45 2.758,80 Sim

MORAES DE LIMA
TRANSPORTES E
SERVICOS - EIRELI

22.823.674/0001-
29

13/02/2022 -
15:54:52

KOMBI WOLK 264,00 15,00 3.960,00 Sim

TRANSPORTE RODO-
NORTE LTDA-EPP

23.829.190/0001-
50

14/02/2022 -
11:50:08

KOMBI KOMBI 264,00 10,40 2.745,60 Sim

EDNALDO JUNIOR DE
SOUZA AMARAL
EIRELLI

27.946.653/0001-
14

14/02/2022 -
13:02:09

KOMBI VOLKSWAGEM/VOLKSWAGEM264,00 8,30 2.191,20 Sim

V A DE PAIVA - EIRELI 19.786.419/0001-
49

14/02/2022 -
15:56:42

KOMBI VW/KOMBI 264,00 10,00 2.640,00 Sim

CNIT - SERVICOS DE
TRANSPORTES LTDA

27.459.005/0001-
33

14/02/2022 -
18:16:53

kombi VOLKSWAGEN/VOLKSWAGEN264,00 10,45 2.758,80 Sim

COOPERATIVA DE
TRANSPORTE RODO
FLUVIAL PAN
AMERICANO
COOTRANSPAN

10.366.129/0001-
71

14/02/2022 -
19:20:31

MERCEDES
BENZ / 516 OU
SIMILAR

MERCEDES
BENZ / 516 OU
SIMILAR

264,00 8,30 2.191,20 Sim

MULTISERVICE
ENGENHARIA
COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

22.016.274/0001-
01

15/02/2022 -
08:20:04

WOLKSWAGEN WOLKSWAGEN 264,00 10,45 2.758,80 Sim

RODRIGUES RIBEIRO
& MACHADO SOARES
LTDA

19.407.080/0001-
22

15/02/2022 -
08:43:21

KOMBI VOLKSWAGEM 264,00 8,31 2.193,84 Sim

0030 - Rota 30. Canaã/Murajá. Após o término das aulas o roteiro é inverso
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

FURTADO SOUZA
EMPREENDIMENTOS
EIRELI EPP

35.829.669/0001-
75

11/02/2022 -
13:43:43

KOMBI VOLKSWAGEM 660,00 8,31 5.484,60 Sim

K SERVIÇO,
COMÉRCIO E
CONSTRUÇÃO-EIRELI

07.830.560/0001-
12

11/02/2022 -
21:41:47

Marcopolo Mercedez 660,00 10,45 6.897,00 Sim

MORAES DE LIMA
TRANSPORTES E
SERVICOS - EIRELI

22.823.674/0001-
29

13/02/2022 -
15:55:19

KOMBI WOLK 660,00 7,50 4.950,00 Sim

TRANSPORTE RODO-
NORTE LTDA-EPP

23.829.190/0001-
50

14/02/2022 -
11:50:43

KOMBI KOMBI 660,00 10,40 6.864,00 Sim

EDNALDO JUNIOR DE
SOUZA AMARAL
EIRELLI

27.946.653/0001-
14

14/02/2022 -
13:02:44

KOMBI VOLKSWAGEM/VOLKSWAGEM660,00 8,30 5.478,00 Sim

V A DE PAIVA - EIRELI 19.786.419/0001-
49

14/02/2022 -
15:56:42

KOMBI VW/KOMBI 660,00 10,00 6.600,00 Sim

CNIT - SERVICOS DE
TRANSPORTES LTDA

27.459.005/0001-
33

14/02/2022 -
18:17:58

kombi VOLKSWAGEN/VOLKSWAGEN660,00 10,45 6.897,00 Sim

COOPERATIVA DE
TRANSPORTE RODO
FLUVIAL PAN
AMERICANO
COOTRANSPAN

10.366.129/0001-
71

14/02/2022 -
19:21:00

VW VW 660,00 8,30 5.478,00 Sim

MULTISERVICE
ENGENHARIA
COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

22.016.274/0001-
01

15/02/2022 -
08:20:04

VOLARE VOLARE 660,00 10,45 6.897,00 Sim

RODRIGUES RIBEIRO
& MACHADO SOARES
LTDA

19.407.080/0001-
22

15/02/2022 -
08:43:41

KOMBI VOLKSWAGEM 660,00 8,31 5.484,60 Sim

0031 - Rota 31. Simoa/Araquain e Cidade de Curuçá. Após o término das aulas o roteiro é inverso.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

FURTADO SOUZA
EMPREENDIMENTOS
EIRELI EPP

35.829.669/0001-
75

11/02/2022 -
13:45:28

TOURINO U MARCOPOLO/VOLKSWAGEM3.212,00 10,45 33.565,40 Sim

K SERVIÇO,
COMÉRCIO E
CONSTRUÇÃO-EIRELI

07.830.560/0001-
12

11/02/2022 -
21:42:29

Marcopolo Mercedez 3.212,00 10,45 33.565,40 Sim

MORAES DE LIMA
TRANSPORTES E
SERVICOS - EIRELI

22.823.674/0001-
29

13/02/2022 -
15:56:03

PAS ONIBUS MERCEDES 3.212,00 9,50 30.514,00 Sim

TRANSPORTE RODO-
NORTE LTDA-EPP

23.829.190/0001-
50

14/02/2022 -
11:52:15

BUSSCAR MB 812 3.212,00 10,40 33.404,80 Sim
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EDNALDO JUNIOR DE
SOUZA AMARAL
EIRELLI

27.946.653/0001-
14

14/02/2022 -
13:03:59

KOMBI VOLKSWAGEM/VOLKSWAGEM3.212,00 8,30 26.659,60 Sim

V A DE PAIVA - EIRELI 19.786.419/0001-
49

14/02/2022 -
15:56:42

ÔNIBUS M.BENZ/MPOLO 3.212,00 10,00 32.120,00 Sim

CNIT - SERVICOS DE
TRANSPORTES LTDA

27.459.005/0001-
33

14/02/2022 -
18:18:50

Ônibus VOLKSWAGEN/VOLKSWAGEN3.212,00 6,84 21.970,08 Sim

COOPERATIVA DE
TRANSPORTE RODO
FLUVIAL PAN
AMERICANO
COOTRANSPAN

10.366.129/0001-
71

14/02/2022 -
19:21:38

MERCEDES
BENZ / 1621 OU
SIMILAR

MERCEDES
BENZ / 1621 OU
SIMILAR

3.212,00 8,30 26.659,60 Sim

M N SERVIÇOS E
TRANSPORTE LTDA

16.864.119/0001-
42

14/02/2022 -
22:20:41

MARCOPOLLO
IDEALE R

ÔNIBUS
VOLKSWAGEN

3.212,00 10,40 33.404,80 Sim

MULTISERVICE
ENGENHARIA
COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

22.016.274/0001-
01

15/02/2022 -
08:20:04

WOLKSWAGEN WOLKSWAGEN 3.212,00 10,45 33.565,40 Sim

RODRIGUES RIBEIRO
& MACHADO SOARES
LTDA

19.407.080/0001-
22

15/02/2022 -
08:44:07

m polo torino MERCEDES
BENZ

3.212,00 9,09 29.197,08 Sim

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

COOPERATIVA DE TRANSPORTE RODO FLUVIAL PAN AMERICANO COOTRANSPAN 10.366.129/0001-71 60 dias

TRANSPORTE RODO-NORTE LTDA-EPP 23.829.190/0001-50 90 dias

RODRIGUES RIBEIRO & MACHADO SOARES LTDA 19.407.080/0001-22 60 dias

K SERVIÇO, COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO-EIRELI 07.830.560/0001-12 60 dias

EDNALDO JUNIOR DE SOUZA AMARAL EIRELLI 27.946.653/0001-14 60 dias

V A DE PAIVA - EIRELI 19.786.419/0001-49 60 dias

MORAES DE LIMA TRANSPORTES E SERVICOS - EIRELI 22.823.674/0001-29 60 dias

FURTADO SOUZA EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP 35.829.669/0001-75 60 dias

CNIT - SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA 27.459.005/0001-33 60 dias

M N SERVIÇOS E TRANSPORTE LTDA 16.864.119/0001-42 60 dias

MULTISERVICE ENGENHARIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI 22.016.274/0001-01 120 dias

Lances Enviados
0001 - Rota 01. Abade, Curuçá. Após o término das aulas o roteiro é inverso.
Data Valor CNPJ Situação

11/02/2022 - 12:30:02 10,46 (proposta) 35.829.669/0001-75 - FURTADO
SOUZA EMPREENDIMENTOS EIRELI
EPP

Válido

11/02/2022 - 21:27:35 10,46 (proposta) 07.830.560/0001-12 - K SERVIÇO,
COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO-EIRELI

Cancelado - A empresa apresentou a certidão municipal com o
vencimento 20/11/2021.se tratando de empresa Me- no edital 37.7.
Havendo alguma restrição na comprovação de regularidade fiscal e
trabalhista, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, prorrogável
por igual período, para a regularização da documentação, a realização
do pagamento ou parcelamento do débito e a emissão de eventuais
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
No item 35.2.6 do edital e empresa na apresentou em sua totalidade,
,ou seja , ausência da certidão de ações trabalhistas emitida pelo
tribunal regional do trabalho de jurisdição do Estado da sede da
licitante.
No item 35.3.1 -ausência Certidão indicativa dos cartórios de protestos;
No item 35.3.2 ausência , a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no
âmbito Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da
Licitante em nome dos seus sócios.
No item 35.3.3 ausência Certidão de Regularidade Profissional do
Contador (CRP),e o item 35.3.5.3 letra e) Notas explicativas.
15/02/2022 15:35:23

13/02/2022 - 15:43:07 9,50 (proposta) 22.823.674/0001-29 - MORAES DE
LIMA TRANSPORTES E SERVICOS -
EIRELI

Válido

14/02/2022 - 11:20:16 10,40 (proposta) 23.829.190/0001-50 - TRANSPORTE
RODO-NORTE LTDA-EPP

Válido

14/02/2022 - 12:43:07 10,43 (proposta) 27.946.653/0001-14 - EDNALDO
JUNIOR DE SOUZA AMARAL EIRELLI

Válido

14/02/2022 - 15:59:55 10,00 (proposta) 19.786.419/0001-49 - V A DE PAIVA -
EIRELI

Válido

14/02/2022 - 17:32:25 8,64 (proposta) 27.459.005/0001-33 - CNIT -
SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA

Válido
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14/02/2022 - 18:58:57 8,30 (proposta) 10.366.129/0001-71 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODO FLUVIAL
PAN AMERICANO COOTRANSPAN

Válido

14/02/2022 - 21:59:12 10,40 (proposta) 16.864.119/0001-42 - M N SERVIÇOS
E TRANSPORTE LTDA

Válido

15/02/2022 - 08:20:04 10,45 (proposta) 22.016.274/0001-01 - MULTISERVICE
ENGENHARIA COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

Cancelado - A empresa apresentou a certidão de Protesto na data
26/11/2021 e conforme o edital 35.3.1 ...expedidas pelo distribuidor da
sede da licitante em data não superior a 30 (trinta) dias da abertura do
certame, se outro prazo não constar no(s) documento(s) e, Certidão
negativa de Protesto(s), emitida(s) pelo(s) cartórios competentes da
sede da licitante, datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja
dentro do prazo de validade expresso na(s) própria(s) certidão(ões);
No item 35.4.1 não apresentou em sua totalidade ... acompanhando das
notas fiscais 15/02/2022 16:17:57

15/02/2022 - 08:32:53 10,45 (proposta) 19.407.080/0001-22 - RODRIGUES
RIBEIRO & MACHADO SOARES LTDA

Válido

15/02/2022 - 09:57:22 8,20 16.864.119/0001-42 - M N SERVIÇOS
E TRANSPORTE LTDA

Válido

15/02/2022 - 09:57:38 8,00 27.946.653/0001-14 - EDNALDO
JUNIOR DE SOUZA AMARAL EIRELLI

Válido

15/02/2022 - 09:57:51 7,90 19.407.080/0001-22 - RODRIGUES
RIBEIRO & MACHADO SOARES LTDA

Válido

15/02/2022 - 09:58:25 7,80 16.864.119/0001-42 - M N SERVIÇOS
E TRANSPORTE LTDA

Válido

15/02/2022 - 09:59:15 7,70 19.786.419/0001-49 - V A DE PAIVA -
EIRELI

Válido

15/02/2022 - 09:59:34 7,60 19.407.080/0001-22 - RODRIGUES
RIBEIRO & MACHADO SOARES LTDA

Válido

15/02/2022 - 09:59:42 7,50 10.366.129/0001-71 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODO FLUVIAL
PAN AMERICANO COOTRANSPAN

Válido

15/02/2022 - 09:59:53 7,40 16.864.119/0001-42 - M N SERVIÇOS
E TRANSPORTE LTDA

Válido

15/02/2022 - 10:00:29 7,32 27.946.653/0001-14 - EDNALDO
JUNIOR DE SOUZA AMARAL EIRELLI

Válido

15/02/2022 - 10:00:35 9,41 22.016.274/0001-01 - MULTISERVICE
ENGENHARIA COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

Cancelado - A empresa apresentou a certidão de Protesto na data
26/11/2021 e conforme o edital 35.3.1 ...expedidas pelo distribuidor da
sede da licitante em data não superior a 30 (trinta) dias da abertura do
certame, se outro prazo não constar no(s) documento(s) e, Certidão
negativa de Protesto(s), emitida(s) pelo(s) cartórios competentes da
sede da licitante, datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja
dentro do prazo de validade expresso na(s) própria(s) certidão(ões);
No item 35.4.1 não apresentou em sua totalidade ... acompanhando das
notas fiscais 15/02/2022 16:17:57

15/02/2022 - 10:01:01 7,10 16.864.119/0001-42 - M N SERVIÇOS
E TRANSPORTE LTDA

Válido

15/02/2022 - 10:01:38 7,05 19.786.419/0001-49 - V A DE PAIVA -
EIRELI

Válido

15/02/2022 - 10:01:52 7,00 19.407.080/0001-22 - RODRIGUES
RIBEIRO & MACHADO SOARES LTDA

Válido

15/02/2022 - 10:02:13 7,99 23.829.190/0001-50 - TRANSPORTE
RODO-NORTE LTDA-EPP

Válido

15/02/2022 - 10:02:38 6,95 19.786.419/0001-49 - V A DE PAIVA -
EIRELI

Válido

15/02/2022 - 10:03:24 6,90 07.830.560/0001-12 - K SERVIÇO,
COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO-EIRELI

Cancelado - A empresa apresentou a certidão municipal com o
vencimento 20/11/2021.se tratando de empresa Me- no edital 37.7.
Havendo alguma restrição na comprovação de regularidade fiscal e
trabalhista, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, prorrogável
por igual período, para a regularização da documentação, a realização
do pagamento ou parcelamento do débito e a emissão de eventuais
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
No item 35.2.6 do edital e empresa na apresentou em sua totalidade,
,ou seja , ausência da certidão de ações trabalhistas emitida pelo
tribunal regional do trabalho de jurisdição do Estado da sede da
licitante.
No item 35.3.1 -ausência Certidão indicativa dos cartórios de protestos;
No item 35.3.2 ausência , a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no
âmbito Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da
Licitante em nome dos seus sócios.
No item 35.3.3 ausência Certidão de Regularidade Profissional do
Contador (CRP),e o item 35.3.5.3 letra e) Notas explicativas.
15/02/2022 15:35:23

15/02/2022 - 10:05:12 6,85 19.786.419/0001-49 - V A DE PAIVA -
EIRELI

Válido

0002 - Rota 02. Quebra, Abade. Após o término das aulas o roteiro é inverso
Data Valor CNPJ Situação

11/02/2022 - 12:31:16 10,45 (proposta) 35.829.669/0001-75 - FURTADO
SOUZA EMPREENDIMENTOS EIRELI
EPP

Válido
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11/02/2022 - 21:28:00 10,45 (proposta) 07.830.560/0001-12 - K SERVIÇO,
COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO-EIRELI

Cancelado - A empresa apresentou a certidão municipal com o
vencimento 20/11/2021.se tratando de empresa Me- no edital 37.7.
Havendo alguma restrição na comprovação de regularidade fiscal e
trabalhista, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, prorrogável
por igual período, para a regularização da documentação, a realização
do pagamento ou parcelamento do débito e a emissão de eventuais
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
No item 35.2.6 do edital e empresa na apresentou em sua totalidade,
,ou seja , ausência da certidão de ações trabalhistas emitida pelo
tribunal regional do trabalho de jurisdição do Estado da sede da
licitante.
No item 35.3.1 -ausência Certidão indicativa dos cartórios de protestos;
No item 35.3.2 ausência , a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no
âmbito Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da
Licitante em nome dos seus sócios.
No item 35.3.3 ausência Certidão de Regularidade Profissional do
Contador (CRP),e o item 35.3.5.3 letra e) Notas explicativas.
15/02/2022 15:35:23

13/02/2022 - 15:43:58 9,50 (proposta) 22.823.674/0001-29 - MORAES DE
LIMA TRANSPORTES E SERVICOS -
EIRELI

Válido

14/02/2022 - 11:20:30 10,40 (proposta) 23.829.190/0001-50 - TRANSPORTE
RODO-NORTE LTDA-EPP

Válido

14/02/2022 - 12:43:35 10,43 (proposta) 27.946.653/0001-14 - EDNALDO
JUNIOR DE SOUZA AMARAL EIRELLI

Válido

14/02/2022 - 16:00:02 10,00 (proposta) 19.786.419/0001-49 - V A DE PAIVA -
EIRELI

Válido

14/02/2022 - 17:34:27 10,45 (proposta) 27.459.005/0001-33 - CNIT -
SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA

Válido

14/02/2022 - 18:59:21 8,30 (proposta) 10.366.129/0001-71 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODO FLUVIAL
PAN AMERICANO COOTRANSPAN

Válido

14/02/2022 - 22:00:26 9,70 (proposta) 16.864.119/0001-42 - M N SERVIÇOS
E TRANSPORTE LTDA

Válido

15/02/2022 - 08:20:04 10,45 (proposta) 22.016.274/0001-01 - MULTISERVICE
ENGENHARIA COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

Cancelado - A empresa apresentou a certidão de Protesto na data
26/11/2021 e conforme o edital 35.3.1 ...expedidas pelo distribuidor da
sede da licitante em data não superior a 30 (trinta) dias da abertura do
certame, se outro prazo não constar no(s) documento(s) e, Certidão
negativa de Protesto(s), emitida(s) pelo(s) cartórios competentes da
sede da licitante, datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja
dentro do prazo de validade expresso na(s) própria(s) certidão(ões);
No item 35.4.1 não apresentou em sua totalidade ... acompanhando das
notas fiscais 15/02/2022 16:17:57

15/02/2022 - 08:33:38 10,45 (proposta) 19.407.080/0001-22 - RODRIGUES
RIBEIRO & MACHADO SOARES LTDA

Cancelado - Conforme o Item do Edital 35.3.3( ....) juntamente com a
certidão simplificada emitida pela Junta Comercial, que deverá
acompanhar a documentações acima aludidas, comprovando estar o
mesmo em vigor, com data de expedição não superior a 30 (trinta) dias
da abertura do presente certame e certidão específica; certidão
especifica com validade 01/12/2021. 03/03/2022 12:00:08

15/02/2022 - 09:57:28 8,20 16.864.119/0001-42 - M N SERVIÇOS
E TRANSPORTE LTDA

Válido

15/02/2022 - 09:57:48 8,00 27.946.653/0001-14 - EDNALDO
JUNIOR DE SOUZA AMARAL EIRELLI

Válido

15/02/2022 - 09:58:11 7,90 19.407.080/0001-22 - RODRIGUES
RIBEIRO & MACHADO SOARES LTDA

Cancelado - Conforme o Item do Edital 35.3.3( ....) juntamente com a
certidão simplificada emitida pela Junta Comercial, que deverá
acompanhar a documentações acima aludidas, comprovando estar o
mesmo em vigor, com data de expedição não superior a 30 (trinta) dias
da abertura do presente certame e certidão específica; certidão
especifica com validade 01/12/2021. 03/03/2022 12:00:08

15/02/2022 - 09:58:31 7,80 16.864.119/0001-42 - M N SERVIÇOS
E TRANSPORTE LTDA

Válido

15/02/2022 - 09:59:24 7,70 19.786.419/0001-49 - V A DE PAIVA -
EIRELI

Válido

15/02/2022 - 09:59:47 7,50 10.366.129/0001-71 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODO FLUVIAL
PAN AMERICANO COOTRANSPAN

Válido

15/02/2022 - 09:59:58 7,40 16.864.119/0001-42 - M N SERVIÇOS
E TRANSPORTE LTDA

Válido

15/02/2022 - 10:00:36 7,32 27.946.653/0001-14 - EDNALDO
JUNIOR DE SOUZA AMARAL EIRELLI

Válido

15/02/2022 - 10:00:40 9,41 22.016.274/0001-01 - MULTISERVICE
ENGENHARIA COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

Cancelado - A empresa apresentou a certidão de Protesto na data
26/11/2021 e conforme o edital 35.3.1 ...expedidas pelo distribuidor da
sede da licitante em data não superior a 30 (trinta) dias da abertura do
certame, se outro prazo não constar no(s) documento(s) e, Certidão
negativa de Protesto(s), emitida(s) pelo(s) cartórios competentes da
sede da licitante, datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja
dentro do prazo de validade expresso na(s) própria(s) certidão(ões);
No item 35.4.1 não apresentou em sua totalidade ... acompanhando das
notas fiscais 15/02/2022 16:17:57

15/02/2022 - 10:01:08 7,10 16.864.119/0001-42 - M N SERVIÇOS
E TRANSPORTE LTDA

Válido

15/02/2022 - 10:01:32 7,05 19.786.419/0001-49 - V A DE PAIVA -
EIRELI

Válido
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15/02/2022 - 10:01:40 7,00 19.407.080/0001-22 - RODRIGUES
RIBEIRO & MACHADO SOARES LTDA

Cancelado - Conforme o Item do Edital 35.3.3( ....) juntamente com a
certidão simplificada emitida pela Junta Comercial, que deverá
acompanhar a documentações acima aludidas, comprovando estar o
mesmo em vigor, com data de expedição não superior a 30 (trinta) dias
da abertura do presente certame e certidão específica; certidão
especifica com validade 01/12/2021. 03/03/2022 12:00:08

15/02/2022 - 10:02:44 6,95 19.786.419/0001-49 - V A DE PAIVA -
EIRELI

Válido

15/02/2022 - 10:03:30 6,90 07.830.560/0001-12 - K SERVIÇO,
COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO-EIRELI

Cancelado - A empresa apresentou a certidão municipal com o
vencimento 20/11/2021.se tratando de empresa Me- no edital 37.7.
Havendo alguma restrição na comprovação de regularidade fiscal e
trabalhista, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, prorrogável
por igual período, para a regularização da documentação, a realização
do pagamento ou parcelamento do débito e a emissão de eventuais
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
No item 35.2.6 do edital e empresa na apresentou em sua totalidade,
,ou seja , ausência da certidão de ações trabalhistas emitida pelo
tribunal regional do trabalho de jurisdição do Estado da sede da
licitante.
No item 35.3.1 -ausência Certidão indicativa dos cartórios de protestos;
No item 35.3.2 ausência , a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no
âmbito Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da
Licitante em nome dos seus sócios.
No item 35.3.3 ausência Certidão de Regularidade Profissional do
Contador (CRP),e o item 35.3.5.3 letra e) Notas explicativas.
15/02/2022 15:35:23

15/02/2022 - 10:05:19 6,85 19.786.419/0001-49 - V A DE PAIVA -
EIRELI

Válido

15/02/2022 - 10:07:19 6,80 07.830.560/0001-12 - K SERVIÇO,
COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO-EIRELI

Cancelado - A empresa apresentou a certidão municipal com o
vencimento 20/11/2021.se tratando de empresa Me- no edital 37.7.
Havendo alguma restrição na comprovação de regularidade fiscal e
trabalhista, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, prorrogável
por igual período, para a regularização da documentação, a realização
do pagamento ou parcelamento do débito e a emissão de eventuais
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
No item 35.2.6 do edital e empresa na apresentou em sua totalidade,
,ou seja , ausência da certidão de ações trabalhistas emitida pelo
tribunal regional do trabalho de jurisdição do Estado da sede da
licitante.
No item 35.3.1 -ausência Certidão indicativa dos cartórios de protestos;
No item 35.3.2 ausência , a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no
âmbito Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da
Licitante em nome dos seus sócios.
No item 35.3.3 ausência Certidão de Regularidade Profissional do
Contador (CRP),e o item 35.3.5.3 letra e) Notas explicativas.
15/02/2022 15:35:23

15/02/2022 - 10:07:41 6,70 19.786.419/0001-49 - V A DE PAIVA -
EIRELI

Válido

15/02/2022 - 10:07:58 6,60 07.830.560/0001-12 - K SERVIÇO,
COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO-EIRELI

Cancelado - A empresa apresentou a certidão municipal com o
vencimento 20/11/2021.se tratando de empresa Me- no edital 37.7.
Havendo alguma restrição na comprovação de regularidade fiscal e
trabalhista, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, prorrogável
por igual período, para a regularização da documentação, a realização
do pagamento ou parcelamento do débito e a emissão de eventuais
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
No item 35.2.6 do edital e empresa na apresentou em sua totalidade,
,ou seja , ausência da certidão de ações trabalhistas emitida pelo
tribunal regional do trabalho de jurisdição do Estado da sede da
licitante.
No item 35.3.1 -ausência Certidão indicativa dos cartórios de protestos;
No item 35.3.2 ausência , a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no
âmbito Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da
Licitante em nome dos seus sócios.
No item 35.3.3 ausência Certidão de Regularidade Profissional do
Contador (CRP),e o item 35.3.5.3 letra e) Notas explicativas.
15/02/2022 15:35:23

15/02/2022 - 10:08:20 6,50 19.786.419/0001-49 - V A DE PAIVA -
EIRELI

Válido

15/02/2022 - 10:08:31 6,45 07.830.560/0001-12 - K SERVIÇO,
COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO-EIRELI

Cancelado - A empresa apresentou a certidão municipal com o
vencimento 20/11/2021.se tratando de empresa Me- no edital 37.7.
Havendo alguma restrição na comprovação de regularidade fiscal e
trabalhista, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, prorrogável
por igual período, para a regularização da documentação, a realização
do pagamento ou parcelamento do débito e a emissão de eventuais
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
No item 35.2.6 do edital e empresa na apresentou em sua totalidade,
,ou seja , ausência da certidão de ações trabalhistas emitida pelo
tribunal regional do trabalho de jurisdição do Estado da sede da
licitante.
No item 35.3.1 -ausência Certidão indicativa dos cartórios de protestos;
No item 35.3.2 ausência , a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no
âmbito Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da
Licitante em nome dos seus sócios.
No item 35.3.3 ausência Certidão de Regularidade Profissional do
Contador (CRP),e o item 35.3.5.3 letra e) Notas explicativas.
15/02/2022 15:35:23

15/02/2022 - 10:08:57 6,40 19.786.419/0001-49 - V A DE PAIVA -
EIRELI

Válido
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15/02/2022 - 10:09:24 6,38 07.830.560/0001-12 - K SERVIÇO,
COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO-EIRELI

Cancelado - A empresa apresentou a certidão municipal com o
vencimento 20/11/2021.se tratando de empresa Me- no edital 37.7.
Havendo alguma restrição na comprovação de regularidade fiscal e
trabalhista, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, prorrogável
por igual período, para a regularização da documentação, a realização
do pagamento ou parcelamento do débito e a emissão de eventuais
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
No item 35.2.6 do edital e empresa na apresentou em sua totalidade,
,ou seja , ausência da certidão de ações trabalhistas emitida pelo
tribunal regional do trabalho de jurisdição do Estado da sede da
licitante.
No item 35.3.1 -ausência Certidão indicativa dos cartórios de protestos;
No item 35.3.2 ausência , a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no
âmbito Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da
Licitante em nome dos seus sócios.
No item 35.3.3 ausência Certidão de Regularidade Profissional do
Contador (CRP),e o item 35.3.5.3 letra e) Notas explicativas.
15/02/2022 15:35:23

15/02/2022 - 10:10:19 6,35 19.407.080/0001-22 - RODRIGUES
RIBEIRO & MACHADO SOARES LTDA

Cancelado - Conforme o Item do Edital 35.3.3( ....) juntamente com a
certidão simplificada emitida pela Junta Comercial, que deverá
acompanhar a documentações acima aludidas, comprovando estar o
mesmo em vigor, com data de expedição não superior a 30 (trinta) dias
da abertura do presente certame e certidão específica; certidão
especifica com validade 01/12/2021. 03/03/2022 12:00:08

15/02/2022 - 10:10:54 6,27 07.830.560/0001-12 - K SERVIÇO,
COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO-EIRELI

Cancelado - A empresa apresentou a certidão municipal com o
vencimento 20/11/2021.se tratando de empresa Me- no edital 37.7.
Havendo alguma restrição na comprovação de regularidade fiscal e
trabalhista, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, prorrogável
por igual período, para a regularização da documentação, a realização
do pagamento ou parcelamento do débito e a emissão de eventuais
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
No item 35.2.6 do edital e empresa na apresentou em sua totalidade,
,ou seja , ausência da certidão de ações trabalhistas emitida pelo
tribunal regional do trabalho de jurisdição do Estado da sede da
licitante.
No item 35.3.1 -ausência Certidão indicativa dos cartórios de protestos;
No item 35.3.2 ausência , a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no
âmbito Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da
Licitante em nome dos seus sócios.
No item 35.3.3 ausência Certidão de Regularidade Profissional do
Contador (CRP),e o item 35.3.5.3 letra e) Notas explicativas.
15/02/2022 15:35:23

15/02/2022 - 10:11:35 6,24 19.407.080/0001-22 - RODRIGUES
RIBEIRO & MACHADO SOARES LTDA

Cancelado - Conforme o Item do Edital 35.3.3( ....) juntamente com a
certidão simplificada emitida pela Junta Comercial, que deverá
acompanhar a documentações acima aludidas, comprovando estar o
mesmo em vigor, com data de expedição não superior a 30 (trinta) dias
da abertura do presente certame e certidão específica; certidão
especifica com validade 01/12/2021. 03/03/2022 12:00:08

15/02/2022 - 11:18:55 6,23 19.407.080/0001-22 - RODRIGUES
RIBEIRO & MACHADO SOARES LTDA

Cancelado - Conforme o Item do Edital 35.3.3( ....) juntamente com a
certidão simplificada emitida pela Junta Comercial, que deverá
acompanhar a documentações acima aludidas, comprovando estar o
mesmo em vigor, com data de expedição não superior a 30 (trinta) dias
da abertura do presente certame e certidão específica; certidão
especifica com validade 01/12/2021. 03/03/2022 12:00:08

0003 - Rota 03. Curuperé e Curuçá, Após o término das Aulas o roteiro é inverso
Data Valor CNPJ Situação

11/02/2022 - 12:34:35 10,45 (proposta) 35.829.669/0001-75 - FURTADO
SOUZA EMPREENDIMENTOS EIRELI
EPP

Válido

11/02/2022 - 21:28:27 10,45 (proposta) 07.830.560/0001-12 - K SERVIÇO,
COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO-EIRELI

Cancelado - A empresa apresentou a certidão municipal com o
vencimento 20/11/2021.se tratando de empresa Me- no edital 37.7.
Havendo alguma restrição na comprovação de regularidade fiscal e
trabalhista, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, prorrogável
por igual período, para a regularização da documentação, a realização
do pagamento ou parcelamento do débito e a emissão de eventuais
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
No item 35.2.6 do edital e empresa na apresentou em sua totalidade,
,ou seja , ausência da certidão de ações trabalhistas emitida pelo
tribunal regional do trabalho de jurisdição do Estado da sede da
licitante.
No item 35.3.1 -ausência Certidão indicativa dos cartórios de protestos;
No item 35.3.2 ausência , a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no
âmbito Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da
Licitante em nome dos seus sócios.
No item 35.3.3 ausência Certidão de Regularidade Profissional do
Contador (CRP),e o item 35.3.5.3 letra e) Notas explicativas.
15/02/2022 15:35:23

13/02/2022 - 15:44:28 9,50 (proposta) 22.823.674/0001-29 - MORAES DE
LIMA TRANSPORTES E SERVICOS -
EIRELI

Válido

14/02/2022 - 11:21:58 10,40 (proposta) 23.829.190/0001-50 - TRANSPORTE
RODO-NORTE LTDA-EPP

Válido

14/02/2022 - 12:44:09 10,43 (proposta) 27.946.653/0001-14 - EDNALDO
JUNIOR DE SOUZA AMARAL EIRELLI

Válido

14/02/2022 - 16:00:07 10,00 (proposta) 19.786.419/0001-49 - V A DE PAIVA -
EIRELI

Válido

14/02/2022 - 17:35:46 8,64 (proposta) 27.459.005/0001-33 - CNIT -
SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA

Válido
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14/02/2022 - 19:00:24 8,30 (proposta) 10.366.129/0001-71 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODO FLUVIAL
PAN AMERICANO COOTRANSPAN

Válido

14/02/2022 - 22:01:47 10,40 (proposta) 16.864.119/0001-42 - M N SERVIÇOS
E TRANSPORTE LTDA

Válido

15/02/2022 - 08:20:04 10,45 (proposta) 22.016.274/0001-01 - MULTISERVICE
ENGENHARIA COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

Cancelado - A empresa apresentou a certidão de Protesto na data
26/11/2021 e conforme o edital 35.3.1 ...expedidas pelo distribuidor da
sede da licitante em data não superior a 30 (trinta) dias da abertura do
certame, se outro prazo não constar no(s) documento(s) e, Certidão
negativa de Protesto(s), emitida(s) pelo(s) cartórios competentes da
sede da licitante, datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja
dentro do prazo de validade expresso na(s) própria(s) certidão(ões);
No item 35.4.1 não apresentou em sua totalidade ... acompanhando das
notas fiscais 15/02/2022 16:17:57

15/02/2022 - 08:34:04 10,45 (proposta) 19.407.080/0001-22 - RODRIGUES
RIBEIRO & MACHADO SOARES LTDA

Válido

15/02/2022 - 09:57:34 8,20 16.864.119/0001-42 - M N SERVIÇOS
E TRANSPORTE LTDA

Válido

15/02/2022 - 09:59:32 8,10 19.786.419/0001-49 - V A DE PAIVA -
EIRELI

Válido

15/02/2022 - 09:59:51 7,50 10.366.129/0001-71 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODO FLUVIAL
PAN AMERICANO COOTRANSPAN

Válido

15/02/2022 - 10:00:02 7,40 16.864.119/0001-42 - M N SERVIÇOS
E TRANSPORTE LTDA

Válido

15/02/2022 - 10:00:41 7,32 27.946.653/0001-14 - EDNALDO
JUNIOR DE SOUZA AMARAL EIRELLI

Válido

15/02/2022 - 10:00:46 9,41 22.016.274/0001-01 - MULTISERVICE
ENGENHARIA COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

Cancelado - A empresa apresentou a certidão de Protesto na data
26/11/2021 e conforme o edital 35.3.1 ...expedidas pelo distribuidor da
sede da licitante em data não superior a 30 (trinta) dias da abertura do
certame, se outro prazo não constar no(s) documento(s) e, Certidão
negativa de Protesto(s), emitida(s) pelo(s) cartórios competentes da
sede da licitante, datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja
dentro do prazo de validade expresso na(s) própria(s) certidão(ões);
No item 35.4.1 não apresentou em sua totalidade ... acompanhando das
notas fiscais 15/02/2022 16:17:57

15/02/2022 - 10:01:13 7,10 16.864.119/0001-42 - M N SERVIÇOS
E TRANSPORTE LTDA

Válido

15/02/2022 - 10:01:25 7,05 19.786.419/0001-49 - V A DE PAIVA -
EIRELI

Válido

15/02/2022 - 10:01:45 7,00 19.407.080/0001-22 - RODRIGUES
RIBEIRO & MACHADO SOARES LTDA

Válido

15/02/2022 - 10:02:30 7,99 23.829.190/0001-50 - TRANSPORTE
RODO-NORTE LTDA-EPP

Válido

15/02/2022 - 10:02:48 6,95 19.786.419/0001-49 - V A DE PAIVA -
EIRELI

Válido

15/02/2022 - 10:03:39 6,90 07.830.560/0001-12 - K SERVIÇO,
COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO-EIRELI

Cancelado - A empresa apresentou a certidão municipal com o
vencimento 20/11/2021.se tratando de empresa Me- no edital 37.7.
Havendo alguma restrição na comprovação de regularidade fiscal e
trabalhista, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, prorrogável
por igual período, para a regularização da documentação, a realização
do pagamento ou parcelamento do débito e a emissão de eventuais
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
No item 35.2.6 do edital e empresa na apresentou em sua totalidade,
,ou seja , ausência da certidão de ações trabalhistas emitida pelo
tribunal regional do trabalho de jurisdição do Estado da sede da
licitante.
No item 35.3.1 -ausência Certidão indicativa dos cartórios de protestos;
No item 35.3.2 ausência , a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no
âmbito Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da
Licitante em nome dos seus sócios.
No item 35.3.3 ausência Certidão de Regularidade Profissional do
Contador (CRP),e o item 35.3.5.3 letra e) Notas explicativas.
15/02/2022 15:35:23

15/02/2022 - 10:05:25 6,85 19.786.419/0001-49 - V A DE PAIVA -
EIRELI

Válido

0004 - Rota 04. Vila Maú, Taperinha, Acaputeua I, Acaputeua II, Cristo Alves KM 58, Curuçá. Após o término das aulas o roteiro é
inverso
Data Valor CNPJ Situação

11/02/2022 - 12:36:17 10,45 (proposta) 35.829.669/0001-75 - FURTADO
SOUZA EMPREENDIMENTOS EIRELI
EPP

Válido
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11/02/2022 - 21:29:02 10,45 (proposta) 07.830.560/0001-12 - K SERVIÇO,
COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO-EIRELI

Cancelado - A empresa apresentou a certidão municipal com o
vencimento 20/11/2021.se tratando de empresa Me- no edital 37.7.
Havendo alguma restrição na comprovação de regularidade fiscal e
trabalhista, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, prorrogável
por igual período, para a regularização da documentação, a realização
do pagamento ou parcelamento do débito e a emissão de eventuais
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
No item 35.2.6 do edital e empresa na apresentou em sua totalidade,
,ou seja , ausência da certidão de ações trabalhistas emitida pelo
tribunal regional do trabalho de jurisdição do Estado da sede da
licitante.
No item 35.3.1 -ausência Certidão indicativa dos cartórios de protestos;
No item 35.3.2 ausência , a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no
âmbito Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da
Licitante em nome dos seus sócios.
No item 35.3.3 ausência Certidão de Regularidade Profissional do
Contador (CRP),e o item 35.3.5.3 letra e) Notas explicativas.
15/02/2022 15:35:23

13/02/2022 - 15:44:55 9,50 (proposta) 22.823.674/0001-29 - MORAES DE
LIMA TRANSPORTES E SERVICOS -
EIRELI

Válido

14/02/2022 - 11:23:57 10,40 (proposta) 23.829.190/0001-50 - TRANSPORTE
RODO-NORTE LTDA-EPP

Válido

14/02/2022 - 12:44:51 10,43 (proposta) 27.946.653/0001-14 - EDNALDO
JUNIOR DE SOUZA AMARAL EIRELLI

Válido

14/02/2022 - 15:56:42 10,00 (proposta) 19.786.419/0001-49 - V A DE PAIVA -
EIRELI

Válido

14/02/2022 - 17:36:24 10,45 (proposta) 27.459.005/0001-33 - CNIT -
SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA

Válido

14/02/2022 - 19:00:55 8,30 (proposta) 10.366.129/0001-71 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODO FLUVIAL
PAN AMERICANO COOTRANSPAN

Válido

14/02/2022 - 22:02:57 10,40 (proposta) 16.864.119/0001-42 - M N SERVIÇOS
E TRANSPORTE LTDA

Válido

15/02/2022 - 08:20:04 10,45 (proposta) 22.016.274/0001-01 - MULTISERVICE
ENGENHARIA COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

Cancelado - A empresa apresentou a certidão de Protesto na data
26/11/2021 e conforme o edital 35.3.1 ...expedidas pelo distribuidor da
sede da licitante em data não superior a 30 (trinta) dias da abertura do
certame, se outro prazo não constar no(s) documento(s) e, Certidão
negativa de Protesto(s), emitida(s) pelo(s) cartórios competentes da
sede da licitante, datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja
dentro do prazo de validade expresso na(s) própria(s) certidão(ões);
No item 35.4.1 não apresentou em sua totalidade ... acompanhando das
notas fiscais 15/02/2022 16:17:57

15/02/2022 - 08:34:25 10,45 (proposta) 19.407.080/0001-22 - RODRIGUES
RIBEIRO & MACHADO SOARES LTDA

Válido

15/02/2022 - 09:57:40 8,20 16.864.119/0001-42 - M N SERVIÇOS
E TRANSPORTE LTDA

Válido

15/02/2022 - 09:58:21 7,32 27.946.653/0001-14 - EDNALDO
JUNIOR DE SOUZA AMARAL EIRELLI

Válido

15/02/2022 - 09:58:39 7,20 16.864.119/0001-42 - M N SERVIÇOS
E TRANSPORTE LTDA

Válido

15/02/2022 - 09:59:44 7,10 19.407.080/0001-22 - RODRIGUES
RIBEIRO & MACHADO SOARES LTDA

Válido

15/02/2022 - 09:59:54 7,05 19.786.419/0001-49 - V A DE PAIVA -
EIRELI

Válido

15/02/2022 - 10:00:09 7,00 16.864.119/0001-42 - M N SERVIÇOS
E TRANSPORTE LTDA

Válido

15/02/2022 - 10:00:27 6,90 10.366.129/0001-71 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODO FLUVIAL
PAN AMERICANO COOTRANSPAN

Válido

15/02/2022 - 10:00:50 9,41 22.016.274/0001-01 - MULTISERVICE
ENGENHARIA COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

Cancelado - A empresa apresentou a certidão de Protesto na data
26/11/2021 e conforme o edital 35.3.1 ...expedidas pelo distribuidor da
sede da licitante em data não superior a 30 (trinta) dias da abertura do
certame, se outro prazo não constar no(s) documento(s) e, Certidão
negativa de Protesto(s), emitida(s) pelo(s) cartórios competentes da
sede da licitante, datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja
dentro do prazo de validade expresso na(s) própria(s) certidão(ões);
No item 35.4.1 não apresentou em sua totalidade ... acompanhando das
notas fiscais 15/02/2022 16:17:57

15/02/2022 - 10:01:17 6,85 19.786.419/0001-49 - V A DE PAIVA -
EIRELI

Válido

15/02/2022 - 10:02:44 7,99 23.829.190/0001-50 - TRANSPORTE
RODO-NORTE LTDA-EPP

Válido
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15/02/2022 - 10:04:48 6,80 07.830.560/0001-12 - K SERVIÇO,
COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO-EIRELI

Cancelado - A empresa apresentou a certidão municipal com o
vencimento 20/11/2021.se tratando de empresa Me- no edital 37.7.
Havendo alguma restrição na comprovação de regularidade fiscal e
trabalhista, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, prorrogável
por igual período, para a regularização da documentação, a realização
do pagamento ou parcelamento do débito e a emissão de eventuais
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
No item 35.2.6 do edital e empresa na apresentou em sua totalidade,
,ou seja , ausência da certidão de ações trabalhistas emitida pelo
tribunal regional do trabalho de jurisdição do Estado da sede da
licitante.
No item 35.3.1 -ausência Certidão indicativa dos cartórios de protestos;
No item 35.3.2 ausência , a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no
âmbito Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da
Licitante em nome dos seus sócios.
No item 35.3.3 ausência Certidão de Regularidade Profissional do
Contador (CRP),e o item 35.3.5.3 letra e) Notas explicativas.
15/02/2022 15:35:23

15/02/2022 - 10:05:44 6,75 19.786.419/0001-49 - V A DE PAIVA -
EIRELI

Válido

0005 - Rota 05. Candeua, Flexeira, Água Boa, Nazaré do Tijoca, São Pedro, Curuçá. Após o término das aulas o retorno é
inverso.
Data Valor CNPJ Situação

11/02/2022 - 12:38:22 10,45 (proposta) 35.829.669/0001-75 - FURTADO
SOUZA EMPREENDIMENTOS EIRELI
EPP

Válido

11/02/2022 - 21:30:05 10,45 (proposta) 07.830.560/0001-12 - K SERVIÇO,
COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO-EIRELI

Cancelado - A empresa apresentou a certidão municipal com o
vencimento 20/11/2021.se tratando de empresa Me- no edital 37.7.
Havendo alguma restrição na comprovação de regularidade fiscal e
trabalhista, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, prorrogável
por igual período, para a regularização da documentação, a realização
do pagamento ou parcelamento do débito e a emissão de eventuais
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
No item 35.2.6 do edital e empresa na apresentou em sua totalidade,
,ou seja , ausência da certidão de ações trabalhistas emitida pelo
tribunal regional do trabalho de jurisdição do Estado da sede da
licitante.
No item 35.3.1 -ausência Certidão indicativa dos cartórios de protestos;
No item 35.3.2 ausência , a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no
âmbito Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da
Licitante em nome dos seus sócios.
No item 35.3.3 ausência Certidão de Regularidade Profissional do
Contador (CRP),e o item 35.3.5.3 letra e) Notas explicativas.
15/02/2022 15:35:23

13/02/2022 - 15:45:18 9,50 (proposta) 22.823.674/0001-29 - MORAES DE
LIMA TRANSPORTES E SERVICOS -
EIRELI

Válido

14/02/2022 - 11:26:37 10,40 (proposta) 23.829.190/0001-50 - TRANSPORTE
RODO-NORTE LTDA-EPP

Válido

14/02/2022 - 12:45:20 10,43 (proposta) 27.946.653/0001-14 - EDNALDO
JUNIOR DE SOUZA AMARAL EIRELLI

Válido

14/02/2022 - 15:56:42 10,00 (proposta) 19.786.419/0001-49 - V A DE PAIVA -
EIRELI

Válido

14/02/2022 - 17:37:28 7,49 (proposta) 27.459.005/0001-33 - CNIT -
SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA

Válido

14/02/2022 - 19:01:21 8,30 (proposta) 10.366.129/0001-71 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODO FLUVIAL
PAN AMERICANO COOTRANSPAN

Válido

14/02/2022 - 22:04:12 10,40 (proposta) 16.864.119/0001-42 - M N SERVIÇOS
E TRANSPORTE LTDA

Válido

15/02/2022 - 08:20:04 10,45 (proposta) 22.016.274/0001-01 - MULTISERVICE
ENGENHARIA COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

Cancelado - A empresa apresentou a certidão de Protesto na data
26/11/2021 e conforme o edital 35.3.1 ...expedidas pelo distribuidor da
sede da licitante em data não superior a 30 (trinta) dias da abertura do
certame, se outro prazo não constar no(s) documento(s) e, Certidão
negativa de Protesto(s), emitida(s) pelo(s) cartórios competentes da
sede da licitante, datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja
dentro do prazo de validade expresso na(s) própria(s) certidão(ões);
No item 35.4.1 não apresentou em sua totalidade ... acompanhando das
notas fiscais 15/02/2022 16:17:57

15/02/2022 - 08:34:43 10,45 (proposta) 19.407.080/0001-22 - RODRIGUES
RIBEIRO & MACHADO SOARES LTDA

Cancelado - Conforme o Item do Edital 35.3.3( ....) juntamente com a
certidão simplificada emitida pela Junta Comercial, que deverá
acompanhar a documentações acima aludidas, comprovando estar o
mesmo em vigor, com data de expedição não superior a 30 (trinta) dias
da abertura do presente certame e certidão específica; certidão
especifica com validade 01/12/2021. 03/03/2022 12:00:45

15/02/2022 - 09:57:26 7,30 10.366.129/0001-71 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODO FLUVIAL
PAN AMERICANO COOTRANSPAN

Válido

15/02/2022 - 09:58:00 7,10 16.864.119/0001-42 - M N SERVIÇOS
E TRANSPORTE LTDA

Válido

15/02/2022 - 09:58:32 7,32 27.946.653/0001-14 - EDNALDO
JUNIOR DE SOUZA AMARAL EIRELLI

Válido

15/02/2022 - 09:58:56 7,00 19.786.419/0001-49 - V A DE PAIVA -
EIRELI

Válido
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15/02/2022 - 09:59:50 6,90 19.407.080/0001-22 - RODRIGUES
RIBEIRO & MACHADO SOARES LTDA

Cancelado - Conforme o Item do Edital 35.3.3( ....) juntamente com a
certidão simplificada emitida pela Junta Comercial, que deverá
acompanhar a documentações acima aludidas, comprovando estar o
mesmo em vigor, com data de expedição não superior a 30 (trinta) dias
da abertura do presente certame e certidão específica; certidão
especifica com validade 01/12/2021. 03/03/2022 12:00:45

15/02/2022 - 10:00:33 6,80 10.366.129/0001-71 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODO FLUVIAL
PAN AMERICANO COOTRANSPAN

Válido

15/02/2022 - 10:00:55 9,41 22.016.274/0001-01 - MULTISERVICE
ENGENHARIA COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

Cancelado - A empresa apresentou a certidão de Protesto na data
26/11/2021 e conforme o edital 35.3.1 ...expedidas pelo distribuidor da
sede da licitante em data não superior a 30 (trinta) dias da abertura do
certame, se outro prazo não constar no(s) documento(s) e, Certidão
negativa de Protesto(s), emitida(s) pelo(s) cartórios competentes da
sede da licitante, datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja
dentro do prazo de validade expresso na(s) própria(s) certidão(ões);
No item 35.4.1 não apresentou em sua totalidade ... acompanhando das
notas fiscais 15/02/2022 16:17:57

15/02/2022 - 10:01:07 6,75 19.786.419/0001-49 - V A DE PAIVA -
EIRELI

Válido

15/02/2022 - 10:02:55 7,99 23.829.190/0001-50 - TRANSPORTE
RODO-NORTE LTDA-EPP

Válido

15/02/2022 - 10:03:54 6,70 07.830.560/0001-12 - K SERVIÇO,
COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO-EIRELI

Cancelado - A empresa apresentou a certidão municipal com o
vencimento 20/11/2021.se tratando de empresa Me- no edital 37.7.
Havendo alguma restrição na comprovação de regularidade fiscal e
trabalhista, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, prorrogável
por igual período, para a regularização da documentação, a realização
do pagamento ou parcelamento do débito e a emissão de eventuais
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
No item 35.2.6 do edital e empresa na apresentou em sua totalidade,
,ou seja , ausência da certidão de ações trabalhistas emitida pelo
tribunal regional do trabalho de jurisdição do Estado da sede da
licitante.
No item 35.3.1 -ausência Certidão indicativa dos cartórios de protestos;
No item 35.3.2 ausência , a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no
âmbito Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da
Licitante em nome dos seus sócios.
No item 35.3.3 ausência Certidão de Regularidade Profissional do
Contador (CRP),e o item 35.3.5.3 letra e) Notas explicativas.
15/02/2022 15:35:23

15/02/2022 - 10:05:52 6,65 19.786.419/0001-49 - V A DE PAIVA -
EIRELI

Válido

15/02/2022 - 10:07:23 6,60 07.830.560/0001-12 - K SERVIÇO,
COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO-EIRELI

Cancelado - A empresa apresentou a certidão municipal com o
vencimento 20/11/2021.se tratando de empresa Me- no edital 37.7.
Havendo alguma restrição na comprovação de regularidade fiscal e
trabalhista, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, prorrogável
por igual período, para a regularização da documentação, a realização
do pagamento ou parcelamento do débito e a emissão de eventuais
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
No item 35.2.6 do edital e empresa na apresentou em sua totalidade,
,ou seja , ausência da certidão de ações trabalhistas emitida pelo
tribunal regional do trabalho de jurisdição do Estado da sede da
licitante.
No item 35.3.1 -ausência Certidão indicativa dos cartórios de protestos;
No item 35.3.2 ausência , a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no
âmbito Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da
Licitante em nome dos seus sócios.
No item 35.3.3 ausência Certidão de Regularidade Profissional do
Contador (CRP),e o item 35.3.5.3 letra e) Notas explicativas.
15/02/2022 15:35:23

15/02/2022 - 10:07:35 6,40 19.786.419/0001-49 - V A DE PAIVA -
EIRELI

Válido

15/02/2022 - 10:08:05 6,27 07.830.560/0001-12 - K SERVIÇO,
COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO-EIRELI

Cancelado - A empresa apresentou a certidão municipal com o
vencimento 20/11/2021.se tratando de empresa Me- no edital 37.7.
Havendo alguma restrição na comprovação de regularidade fiscal e
trabalhista, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, prorrogável
por igual período, para a regularização da documentação, a realização
do pagamento ou parcelamento do débito e a emissão de eventuais
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
No item 35.2.6 do edital e empresa na apresentou em sua totalidade,
,ou seja , ausência da certidão de ações trabalhistas emitida pelo
tribunal regional do trabalho de jurisdição do Estado da sede da
licitante.
No item 35.3.1 -ausência Certidão indicativa dos cartórios de protestos;
No item 35.3.2 ausência , a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no
âmbito Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da
Licitante em nome dos seus sócios.
No item 35.3.3 ausência Certidão de Regularidade Profissional do
Contador (CRP),e o item 35.3.5.3 letra e) Notas explicativas.
15/02/2022 15:35:23

15/02/2022 - 10:08:28 6,20 19.786.419/0001-49 - V A DE PAIVA -
EIRELI

Válido

15/02/2022 - 10:09:46 6,10 19.407.080/0001-22 - RODRIGUES
RIBEIRO & MACHADO SOARES LTDA

Cancelado - Conforme o Item do Edital 35.3.3( ....) juntamente com a
certidão simplificada emitida pela Junta Comercial, que deverá
acompanhar a documentações acima aludidas, comprovando estar o
mesmo em vigor, com data de expedição não superior a 30 (trinta) dias
da abertura do presente certame e certidão específica; certidão
especifica com validade 01/12/2021. 03/03/2022 12:00:45

15/02/2022 - 10:11:40 6,05 19.786.419/0001-49 - V A DE PAIVA -
EIRELI

Válido
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15/02/2022 - 10:12:20 6,00 19.407.080/0001-22 - RODRIGUES
RIBEIRO & MACHADO SOARES LTDA

Cancelado - Conforme o Item do Edital 35.3.3( ....) juntamente com a
certidão simplificada emitida pela Junta Comercial, que deverá
acompanhar a documentações acima aludidas, comprovando estar o
mesmo em vigor, com data de expedição não superior a 30 (trinta) dias
da abertura do presente certame e certidão específica; certidão
especifica com validade 01/12/2021. 03/03/2022 12:00:45

0006 - Rota 06. Arapiranga, Andirá, Pinheiro e Curuçá. Após o término das aulas o roteiro é inverso
Data Valor CNPJ Situação

11/02/2022 - 12:40:07 10,45 (proposta) 35.829.669/0001-75 - FURTADO
SOUZA EMPREENDIMENTOS EIRELI
EPP

Válido

11/02/2022 - 21:30:27 10,45 (proposta) 07.830.560/0001-12 - K SERVIÇO,
COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO-EIRELI

Cancelado - A empresa apresentou a certidão municipal com o
vencimento 20/11/2021.se tratando de empresa Me- no edital 37.7.
Havendo alguma restrição na comprovação de regularidade fiscal e
trabalhista, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, prorrogável
por igual período, para a regularização da documentação, a realização
do pagamento ou parcelamento do débito e a emissão de eventuais
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
No item 35.2.6 do edital e empresa na apresentou em sua totalidade,
,ou seja , ausência da certidão de ações trabalhistas emitida pelo
tribunal regional do trabalho de jurisdição do Estado da sede da
licitante.
No item 35.3.1 -ausência Certidão indicativa dos cartórios de protestos;
No item 35.3.2 ausência , a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no
âmbito Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da
Licitante em nome dos seus sócios.
No item 35.3.3 ausência Certidão de Regularidade Profissional do
Contador (CRP),e o item 35.3.5.3 letra e) Notas explicativas.
15/02/2022 15:35:23

13/02/2022 - 15:45:38 9,50 (proposta) 22.823.674/0001-29 - MORAES DE
LIMA TRANSPORTES E SERVICOS -
EIRELI

Válido

14/02/2022 - 11:28:39 10,40 (proposta) 23.829.190/0001-50 - TRANSPORTE
RODO-NORTE LTDA-EPP

Válido

14/02/2022 - 12:46:06 10,43 (proposta) 27.946.653/0001-14 - EDNALDO
JUNIOR DE SOUZA AMARAL EIRELLI

Válido

14/02/2022 - 15:56:42 10,00 (proposta) 19.786.419/0001-49 - V A DE PAIVA -
EIRELI

Válido

14/02/2022 - 17:40:50 10,45 (proposta) 27.459.005/0001-33 - CNIT -
SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA

Válido

14/02/2022 - 19:01:53 8,30 (proposta) 10.366.129/0001-71 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODO FLUVIAL
PAN AMERICANO COOTRANSPAN

Válido

14/02/2022 - 22:05:20 10,40 (proposta) 16.864.119/0001-42 - M N SERVIÇOS
E TRANSPORTE LTDA

Válido

15/02/2022 - 08:20:04 10,45 (proposta) 22.016.274/0001-01 - MULTISERVICE
ENGENHARIA COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

Cancelado - A empresa apresentou a certidão de Protesto na data
26/11/2021 e conforme o edital 35.3.1 ...expedidas pelo distribuidor da
sede da licitante em data não superior a 30 (trinta) dias da abertura do
certame, se outro prazo não constar no(s) documento(s) e, Certidão
negativa de Protesto(s), emitida(s) pelo(s) cartórios competentes da
sede da licitante, datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja
dentro do prazo de validade expresso na(s) própria(s) certidão(ões);
No item 35.4.1 não apresentou em sua totalidade ... acompanhando das
notas fiscais 15/02/2022 16:17:57

15/02/2022 - 08:34:59 10,45 (proposta) 19.407.080/0001-22 - RODRIGUES
RIBEIRO & MACHADO SOARES LTDA

Cancelado - Conforme o Item do Edital 35.3.3( ....) juntamente com a
certidão simplificada emitida pela Junta Comercial, que deverá
acompanhar a documentações acima aludidas, comprovando estar o
mesmo em vigor, com data de expedição não superior a 30 (trinta) dias
da abertura do presente certame e certidão específica; certidão
especifica com validade 01/12/2021. 07/03/2022 15:04:18

15/02/2022 - 09:58:06 8,20 16.864.119/0001-42 - M N SERVIÇOS
E TRANSPORTE LTDA

Válido

15/02/2022 - 09:58:48 8,15 19.786.419/0001-49 - V A DE PAIVA -
EIRELI

Válido

15/02/2022 - 09:59:23 7,32 27.946.653/0001-14 - EDNALDO
JUNIOR DE SOUZA AMARAL EIRELLI

Válido

15/02/2022 - 10:00:04 7,28 19.407.080/0001-22 - RODRIGUES
RIBEIRO & MACHADO SOARES LTDA

Cancelado - Conforme o Item do Edital 35.3.3( ....) juntamente com a
certidão simplificada emitida pela Junta Comercial, que deverá
acompanhar a documentações acima aludidas, comprovando estar o
mesmo em vigor, com data de expedição não superior a 30 (trinta) dias
da abertura do presente certame e certidão específica; certidão
especifica com validade 01/12/2021. 07/03/2022 15:04:18

15/02/2022 - 10:00:30 7,20 16.864.119/0001-42 - M N SERVIÇOS
E TRANSPORTE LTDA

Válido

15/02/2022 - 10:00:37 7,10 10.366.129/0001-71 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODO FLUVIAL
PAN AMERICANO COOTRANSPAN

Válido

15/02/2022 - 10:00:41 7,15 19.786.419/0001-49 - V A DE PAIVA -
EIRELI

Válido

15/02/2022 - 10:00:56 7,05 19.786.419/0001-49 - V A DE PAIVA -
EIRELI

Válido
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15/02/2022 - 10:01:00 9,41 22.016.274/0001-01 - MULTISERVICE
ENGENHARIA COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

Cancelado - A empresa apresentou a certidão de Protesto na data
26/11/2021 e conforme o edital 35.3.1 ...expedidas pelo distribuidor da
sede da licitante em data não superior a 30 (trinta) dias da abertura do
certame, se outro prazo não constar no(s) documento(s) e, Certidão
negativa de Protesto(s), emitida(s) pelo(s) cartórios competentes da
sede da licitante, datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja
dentro do prazo de validade expresso na(s) própria(s) certidão(ões);
No item 35.4.1 não apresentou em sua totalidade ... acompanhando das
notas fiscais 15/02/2022 16:17:57

15/02/2022 - 10:01:15 7,00 19.407.080/0001-22 - RODRIGUES
RIBEIRO & MACHADO SOARES LTDA

Cancelado - Conforme o Item do Edital 35.3.3( ....) juntamente com a
certidão simplificada emitida pela Junta Comercial, que deverá
acompanhar a documentações acima aludidas, comprovando estar o
mesmo em vigor, com data de expedição não superior a 30 (trinta) dias
da abertura do presente certame e certidão específica; certidão
especifica com validade 01/12/2021. 07/03/2022 15:04:18

15/02/2022 - 10:01:58 6,95 19.786.419/0001-49 - V A DE PAIVA -
EIRELI

Válido

15/02/2022 - 10:03:29 7,99 23.829.190/0001-50 - TRANSPORTE
RODO-NORTE LTDA-EPP

Válido

15/02/2022 - 10:03:48 7,11 16.864.119/0001-42 - M N SERVIÇOS
E TRANSPORTE LTDA

Válido

15/02/2022 - 10:04:02 6,90 07.830.560/0001-12 - K SERVIÇO,
COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO-EIRELI

Cancelado - A empresa apresentou a certidão municipal com o
vencimento 20/11/2021.se tratando de empresa Me- no edital 37.7.
Havendo alguma restrição na comprovação de regularidade fiscal e
trabalhista, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, prorrogável
por igual período, para a regularização da documentação, a realização
do pagamento ou parcelamento do débito e a emissão de eventuais
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
No item 35.2.6 do edital e empresa na apresentou em sua totalidade,
,ou seja , ausência da certidão de ações trabalhistas emitida pelo
tribunal regional do trabalho de jurisdição do Estado da sede da
licitante.
No item 35.3.1 -ausência Certidão indicativa dos cartórios de protestos;
No item 35.3.2 ausência , a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no
âmbito Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da
Licitante em nome dos seus sócios.
No item 35.3.3 ausência Certidão de Regularidade Profissional do
Contador (CRP),e o item 35.3.5.3 letra e) Notas explicativas.
15/02/2022 15:35:23

15/02/2022 - 10:05:59 6,85 19.786.419/0001-49 - V A DE PAIVA -
EIRELI

Válido

15/02/2022 - 10:07:27 6,80 07.830.560/0001-12 - K SERVIÇO,
COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO-EIRELI

Cancelado - A empresa apresentou a certidão municipal com o
vencimento 20/11/2021.se tratando de empresa Me- no edital 37.7.
Havendo alguma restrição na comprovação de regularidade fiscal e
trabalhista, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, prorrogável
por igual período, para a regularização da documentação, a realização
do pagamento ou parcelamento do débito e a emissão de eventuais
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
No item 35.2.6 do edital e empresa na apresentou em sua totalidade,
,ou seja , ausência da certidão de ações trabalhistas emitida pelo
tribunal regional do trabalho de jurisdição do Estado da sede da
licitante.
No item 35.3.1 -ausência Certidão indicativa dos cartórios de protestos;
No item 35.3.2 ausência , a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no
âmbito Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da
Licitante em nome dos seus sócios.
No item 35.3.3 ausência Certidão de Regularidade Profissional do
Contador (CRP),e o item 35.3.5.3 letra e) Notas explicativas.
15/02/2022 15:35:23

15/02/2022 - 10:07:47 6,70 19.786.419/0001-49 - V A DE PAIVA -
EIRELI

Válido

15/02/2022 - 10:08:10 6,50 07.830.560/0001-12 - K SERVIÇO,
COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO-EIRELI

Cancelado - A empresa apresentou a certidão municipal com o
vencimento 20/11/2021.se tratando de empresa Me- no edital 37.7.
Havendo alguma restrição na comprovação de regularidade fiscal e
trabalhista, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, prorrogável
por igual período, para a regularização da documentação, a realização
do pagamento ou parcelamento do débito e a emissão de eventuais
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
No item 35.2.6 do edital e empresa na apresentou em sua totalidade,
,ou seja , ausência da certidão de ações trabalhistas emitida pelo
tribunal regional do trabalho de jurisdição do Estado da sede da
licitante.
No item 35.3.1 -ausência Certidão indicativa dos cartórios de protestos;
No item 35.3.2 ausência , a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no
âmbito Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da
Licitante em nome dos seus sócios.
No item 35.3.3 ausência Certidão de Regularidade Profissional do
Contador (CRP),e o item 35.3.5.3 letra e) Notas explicativas.
15/02/2022 15:35:23

15/02/2022 - 10:08:37 6,40 19.786.419/0001-49 - V A DE PAIVA -
EIRELI

Válido
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15/02/2022 - 10:08:54 6,35 07.830.560/0001-12 - K SERVIÇO,
COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO-EIRELI

Cancelado - A empresa apresentou a certidão municipal com o
vencimento 20/11/2021.se tratando de empresa Me- no edital 37.7.
Havendo alguma restrição na comprovação de regularidade fiscal e
trabalhista, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, prorrogável
por igual período, para a regularização da documentação, a realização
do pagamento ou parcelamento do débito e a emissão de eventuais
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
No item 35.2.6 do edital e empresa na apresentou em sua totalidade,
,ou seja , ausência da certidão de ações trabalhistas emitida pelo
tribunal regional do trabalho de jurisdição do Estado da sede da
licitante.
No item 35.3.1 -ausência Certidão indicativa dos cartórios de protestos;
No item 35.3.2 ausência , a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no
âmbito Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da
Licitante em nome dos seus sócios.
No item 35.3.3 ausência Certidão de Regularidade Profissional do
Contador (CRP),e o item 35.3.5.3 letra e) Notas explicativas.
15/02/2022 15:35:23

15/02/2022 - 10:09:05 6,30 19.786.419/0001-49 - V A DE PAIVA -
EIRELI

Válido

15/02/2022 - 10:09:31 6,27 07.830.560/0001-12 - K SERVIÇO,
COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO-EIRELI

Cancelado - A empresa apresentou a certidão municipal com o
vencimento 20/11/2021.se tratando de empresa Me- no edital 37.7.
Havendo alguma restrição na comprovação de regularidade fiscal e
trabalhista, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, prorrogável
por igual período, para a regularização da documentação, a realização
do pagamento ou parcelamento do débito e a emissão de eventuais
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
No item 35.2.6 do edital e empresa na apresentou em sua totalidade,
,ou seja , ausência da certidão de ações trabalhistas emitida pelo
tribunal regional do trabalho de jurisdição do Estado da sede da
licitante.
No item 35.3.1 -ausência Certidão indicativa dos cartórios de protestos;
No item 35.3.2 ausência , a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no
âmbito Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da
Licitante em nome dos seus sócios.
No item 35.3.3 ausência Certidão de Regularidade Profissional do
Contador (CRP),e o item 35.3.5.3 letra e) Notas explicativas.
15/02/2022 15:35:23

15/02/2022 - 10:09:56 6,10 19.407.080/0001-22 - RODRIGUES
RIBEIRO & MACHADO SOARES LTDA

Cancelado - Conforme o Item do Edital 35.3.3( ....) juntamente com a
certidão simplificada emitida pela Junta Comercial, que deverá
acompanhar a documentações acima aludidas, comprovando estar o
mesmo em vigor, com data de expedição não superior a 30 (trinta) dias
da abertura do presente certame e certidão específica; certidão
especifica com validade 01/12/2021. 07/03/2022 15:04:18

15/02/2022 - 10:11:50 6,05 19.786.419/0001-49 - V A DE PAIVA -
EIRELI

Válido

15/02/2022 - 10:12:26 6,00 19.407.080/0001-22 - RODRIGUES
RIBEIRO & MACHADO SOARES LTDA

Cancelado - Conforme o Item do Edital 35.3.3( ....) juntamente com a
certidão simplificada emitida pela Junta Comercial, que deverá
acompanhar a documentações acima aludidas, comprovando estar o
mesmo em vigor, com data de expedição não superior a 30 (trinta) dias
da abertura do presente certame e certidão específica; certidão
especifica com validade 01/12/2021. 07/03/2022 15:04:18

0007 - Rota 07. Tapera, Caratateua, Valentin Araquaim, Pingo D”Água, Curuçá. Após o término das aulas o roteiro é inverso.
Data Valor CNPJ Situação

11/02/2022 - 12:42:09 10,45 (proposta) 35.829.669/0001-75 - FURTADO
SOUZA EMPREENDIMENTOS EIRELI
EPP

Válido

11/02/2022 - 21:30:53 10,45 (proposta) 07.830.560/0001-12 - K SERVIÇO,
COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO-EIRELI

Cancelado - A empresa apresentou a certidão municipal com o
vencimento 20/11/2021.se tratando de empresa Me- no edital 37.7.
Havendo alguma restrição na comprovação de regularidade fiscal e
trabalhista, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, prorrogável
por igual período, para a regularização da documentação, a realização
do pagamento ou parcelamento do débito e a emissão de eventuais
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
No item 35.2.6 do edital e empresa na apresentou em sua totalidade,
,ou seja , ausência da certidão de ações trabalhistas emitida pelo
tribunal regional do trabalho de jurisdição do Estado da sede da
licitante.
No item 35.3.1 -ausência Certidão indicativa dos cartórios de protestos;
No item 35.3.2 ausência , a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no
âmbito Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da
Licitante em nome dos seus sócios.
No item 35.3.3 ausência Certidão de Regularidade Profissional do
Contador (CRP),e o item 35.3.5.3 letra e) Notas explicativas.
15/02/2022 15:35:23

13/02/2022 - 15:45:54 9,50 (proposta) 22.823.674/0001-29 - MORAES DE
LIMA TRANSPORTES E SERVICOS -
EIRELI

Válido

14/02/2022 - 11:29:32 10,40 (proposta) 23.829.190/0001-50 - TRANSPORTE
RODO-NORTE LTDA-EPP

Válido

14/02/2022 - 12:46:41 10,43 (proposta) 27.946.653/0001-14 - EDNALDO
JUNIOR DE SOUZA AMARAL EIRELLI

Cancelado - Conforme edital item 35.2.6 Nao apresentou em sua
totalidade ,certidão de açoes trabalhistas da 8º reginol do trabalho-trt8.;
Item 35.3.1. Certidão Negativa de Falência, Concordata, de
recuperação judicial ou extrajudicial (Lei nº 11.101, de 9.2.2005) e ente
federal, juntamente com a Certidão indicativa dos cartórios (...);
Item 35.3.3(...)juntamente com a certidão simplificada emitida pela
Junta Comercial, que deverá acompanhar a documentações acima
aludidas, comprovando estar o mesmo em vigor, com data de
expedição não superior a 30 (trinta) dias da abertura do presente
certame e certidão específica; data 14/01/2022, abertura do certame
15/02/2022. 03/03/2022 12:01:36
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14/02/2022 - 15:56:42 10,00 (proposta) 19.786.419/0001-49 - V A DE PAIVA -
EIRELI

Válido

14/02/2022 - 17:43:13 10,45 (proposta) 27.459.005/0001-33 - CNIT -
SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA

Válido

14/02/2022 - 19:02:51 8,30 (proposta) 10.366.129/0001-71 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODO FLUVIAL
PAN AMERICANO COOTRANSPAN

Válido

14/02/2022 - 22:06:25 10,40 (proposta) 16.864.119/0001-42 - M N SERVIÇOS
E TRANSPORTE LTDA

Válido

15/02/2022 - 08:20:04 10,45 (proposta) 22.016.274/0001-01 - MULTISERVICE
ENGENHARIA COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

Cancelado - A empresa apresentou a certidão de Protesto na data
26/11/2021 e conforme o edital 35.3.1 ...expedidas pelo distribuidor da
sede da licitante em data não superior a 30 (trinta) dias da abertura do
certame, se outro prazo não constar no(s) documento(s) e, Certidão
negativa de Protesto(s), emitida(s) pelo(s) cartórios competentes da
sede da licitante, datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja
dentro do prazo de validade expresso na(s) própria(s) certidão(ões);
No item 35.4.1 não apresentou em sua totalidade ... acompanhando das
notas fiscais 15/02/2022 16:17:57

15/02/2022 - 08:35:24 10,45 (proposta) 19.407.080/0001-22 - RODRIGUES
RIBEIRO & MACHADO SOARES LTDA

Cancelado - EMPRESA NÃO CUMPRIU CONFORME O EDITAL.E
RECURSO APRESENTADO 03/03/2022 11:56:18

15/02/2022 - 09:58:10 8,20 16.864.119/0001-42 - M N SERVIÇOS
E TRANSPORTE LTDA

Válido

15/02/2022 - 09:58:22 8,25 19.786.419/0001-49 - V A DE PAIVA -
EIRELI

Válido

15/02/2022 - 09:58:40 8,15 19.786.419/0001-49 - V A DE PAIVA -
EIRELI

Válido

15/02/2022 - 09:58:52 8,10 16.864.119/0001-42 - M N SERVIÇOS
E TRANSPORTE LTDA

Válido

15/02/2022 - 09:59:29 7,32 27.946.653/0001-14 - EDNALDO
JUNIOR DE SOUZA AMARAL EIRELLI

Cancelado - Conforme edital item 35.2.6 Nao apresentou em sua
totalidade ,certidão de açoes trabalhistas da 8º reginol do trabalho-trt8.;
Item 35.3.1. Certidão Negativa de Falência, Concordata, de
recuperação judicial ou extrajudicial (Lei nº 11.101, de 9.2.2005) e ente
federal, juntamente com a Certidão indicativa dos cartórios (...);
Item 35.3.3(...)juntamente com a certidão simplificada emitida pela
Junta Comercial, que deverá acompanhar a documentações acima
aludidas, comprovando estar o mesmo em vigor, com data de
expedição não superior a 30 (trinta) dias da abertura do presente
certame e certidão específica; data 14/01/2022, abertura do certame
15/02/2022. 03/03/2022 12:01:36

15/02/2022 - 10:00:30 7,25 19.786.419/0001-49 - V A DE PAIVA -
EIRELI

Válido

15/02/2022 - 10:00:41 7,10 10.366.129/0001-71 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODO FLUVIAL
PAN AMERICANO COOTRANSPAN

Válido

15/02/2022 - 10:00:50 7,05 19.786.419/0001-49 - V A DE PAIVA -
EIRELI

Válido

15/02/2022 - 10:01:04 9,41 22.016.274/0001-01 - MULTISERVICE
ENGENHARIA COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

Cancelado - A empresa apresentou a certidão de Protesto na data
26/11/2021 e conforme o edital 35.3.1 ...expedidas pelo distribuidor da
sede da licitante em data não superior a 30 (trinta) dias da abertura do
certame, se outro prazo não constar no(s) documento(s) e, Certidão
negativa de Protesto(s), emitida(s) pelo(s) cartórios competentes da
sede da licitante, datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja
dentro do prazo de validade expresso na(s) própria(s) certidão(ões);
No item 35.4.1 não apresentou em sua totalidade ... acompanhando das
notas fiscais 15/02/2022 16:17:57

15/02/2022 - 10:01:09 7,00 19.407.080/0001-22 - RODRIGUES
RIBEIRO & MACHADO SOARES LTDA

Cancelado - EMPRESA NÃO CUMPRIU CONFORME O EDITAL.E
RECURSO APRESENTADO 03/03/2022 11:56:18

15/02/2022 - 10:02:06 6,95 19.786.419/0001-49 - V A DE PAIVA -
EIRELI

Válido

15/02/2022 - 10:03:44 7,99 23.829.190/0001-50 - TRANSPORTE
RODO-NORTE LTDA-EPP

Válido

15/02/2022 - 10:04:07 7,11 16.864.119/0001-42 - M N SERVIÇOS
E TRANSPORTE LTDA

Válido

15/02/2022 - 10:04:09 6,90 07.830.560/0001-12 - K SERVIÇO,
COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO-EIRELI

Cancelado - A empresa apresentou a certidão municipal com o
vencimento 20/11/2021.se tratando de empresa Me- no edital 37.7.
Havendo alguma restrição na comprovação de regularidade fiscal e
trabalhista, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, prorrogável
por igual período, para a regularização da documentação, a realização
do pagamento ou parcelamento do débito e a emissão de eventuais
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
No item 35.2.6 do edital e empresa na apresentou em sua totalidade,
,ou seja , ausência da certidão de ações trabalhistas emitida pelo
tribunal regional do trabalho de jurisdição do Estado da sede da
licitante.
No item 35.3.1 -ausência Certidão indicativa dos cartórios de protestos;
No item 35.3.2 ausência , a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no
âmbito Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da
Licitante em nome dos seus sócios.
No item 35.3.3 ausência Certidão de Regularidade Profissional do
Contador (CRP),e o item 35.3.5.3 letra e) Notas explicativas.
15/02/2022 15:35:23

15/02/2022 - 10:06:05 6,85 19.786.419/0001-49 - V A DE PAIVA -
EIRELI

Válido
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15/02/2022 - 10:06:25 6,84 27.946.653/0001-14 - EDNALDO
JUNIOR DE SOUZA AMARAL EIRELLI

Cancelado - Conforme edital item 35.2.6 Nao apresentou em sua
totalidade ,certidão de açoes trabalhistas da 8º reginol do trabalho-trt8.;
Item 35.3.1. Certidão Negativa de Falência, Concordata, de
recuperação judicial ou extrajudicial (Lei nº 11.101, de 9.2.2005) e ente
federal, juntamente com a Certidão indicativa dos cartórios (...);
Item 35.3.3(...)juntamente com a certidão simplificada emitida pela
Junta Comercial, que deverá acompanhar a documentações acima
aludidas, comprovando estar o mesmo em vigor, com data de
expedição não superior a 30 (trinta) dias da abertura do presente
certame e certidão específica; data 14/01/2022, abertura do certame
15/02/2022. 03/03/2022 12:01:36

15/02/2022 - 10:06:38 6,75 19.786.419/0001-49 - V A DE PAIVA -
EIRELI

Válido

15/02/2022 - 10:07:36 6,70 07.830.560/0001-12 - K SERVIÇO,
COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO-EIRELI

Cancelado - A empresa apresentou a certidão municipal com o
vencimento 20/11/2021.se tratando de empresa Me- no edital 37.7.
Havendo alguma restrição na comprovação de regularidade fiscal e
trabalhista, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, prorrogável
por igual período, para a regularização da documentação, a realização
do pagamento ou parcelamento do débito e a emissão de eventuais
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
No item 35.2.6 do edital e empresa na apresentou em sua totalidade,
,ou seja , ausência da certidão de ações trabalhistas emitida pelo
tribunal regional do trabalho de jurisdição do Estado da sede da
licitante.
No item 35.3.1 -ausência Certidão indicativa dos cartórios de protestos;
No item 35.3.2 ausência , a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no
âmbito Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da
Licitante em nome dos seus sócios.
No item 35.3.3 ausência Certidão de Regularidade Profissional do
Contador (CRP),e o item 35.3.5.3 letra e) Notas explicativas.
15/02/2022 15:35:23

15/02/2022 - 10:07:53 6,65 19.786.419/0001-49 - V A DE PAIVA -
EIRELI

Válido

15/02/2022 - 10:07:56 6,69 27.946.653/0001-14 - EDNALDO
JUNIOR DE SOUZA AMARAL EIRELLI

Cancelado - Conforme edital item 35.2.6 Nao apresentou em sua
totalidade ,certidão de açoes trabalhistas da 8º reginol do trabalho-trt8.;
Item 35.3.1. Certidão Negativa de Falência, Concordata, de
recuperação judicial ou extrajudicial (Lei nº 11.101, de 9.2.2005) e ente
federal, juntamente com a Certidão indicativa dos cartórios (...);
Item 35.3.3(...)juntamente com a certidão simplificada emitida pela
Junta Comercial, que deverá acompanhar a documentações acima
aludidas, comprovando estar o mesmo em vigor, com data de
expedição não superior a 30 (trinta) dias da abertura do presente
certame e certidão específica; data 14/01/2022, abertura do certame
15/02/2022. 03/03/2022 12:01:36

15/02/2022 - 10:08:14 6,60 07.830.560/0001-12 - K SERVIÇO,
COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO-EIRELI

Cancelado - A empresa apresentou a certidão municipal com o
vencimento 20/11/2021.se tratando de empresa Me- no edital 37.7.
Havendo alguma restrição na comprovação de regularidade fiscal e
trabalhista, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, prorrogável
por igual período, para a regularização da documentação, a realização
do pagamento ou parcelamento do débito e a emissão de eventuais
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
No item 35.2.6 do edital e empresa na apresentou em sua totalidade,
,ou seja , ausência da certidão de ações trabalhistas emitida pelo
tribunal regional do trabalho de jurisdição do Estado da sede da
licitante.
No item 35.3.1 -ausência Certidão indicativa dos cartórios de protestos;
No item 35.3.2 ausência , a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no
âmbito Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da
Licitante em nome dos seus sócios.
No item 35.3.3 ausência Certidão de Regularidade Profissional do
Contador (CRP),e o item 35.3.5.3 letra e) Notas explicativas.
15/02/2022 15:35:23

15/02/2022 - 10:08:45 6,50 19.786.419/0001-49 - V A DE PAIVA -
EIRELI

Válido

15/02/2022 - 10:09:00 6,48 07.830.560/0001-12 - K SERVIÇO,
COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO-EIRELI

Cancelado - A empresa apresentou a certidão municipal com o
vencimento 20/11/2021.se tratando de empresa Me- no edital 37.7.
Havendo alguma restrição na comprovação de regularidade fiscal e
trabalhista, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, prorrogável
por igual período, para a regularização da documentação, a realização
do pagamento ou parcelamento do débito e a emissão de eventuais
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
No item 35.2.6 do edital e empresa na apresentou em sua totalidade,
,ou seja , ausência da certidão de ações trabalhistas emitida pelo
tribunal regional do trabalho de jurisdição do Estado da sede da
licitante.
No item 35.3.1 -ausência Certidão indicativa dos cartórios de protestos;
No item 35.3.2 ausência , a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no
âmbito Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da
Licitante em nome dos seus sócios.
No item 35.3.3 ausência Certidão de Regularidade Profissional do
Contador (CRP),e o item 35.3.5.3 letra e) Notas explicativas.
15/02/2022 15:35:23

15/02/2022 - 10:09:12 6,40 19.786.419/0001-49 - V A DE PAIVA -
EIRELI

Válido
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15/02/2022 - 10:09:37 6,36 07.830.560/0001-12 - K SERVIÇO,
COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO-EIRELI

Cancelado - A empresa apresentou a certidão municipal com o
vencimento 20/11/2021.se tratando de empresa Me- no edital 37.7.
Havendo alguma restrição na comprovação de regularidade fiscal e
trabalhista, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, prorrogável
por igual período, para a regularização da documentação, a realização
do pagamento ou parcelamento do débito e a emissão de eventuais
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
No item 35.2.6 do edital e empresa na apresentou em sua totalidade,
,ou seja , ausência da certidão de ações trabalhistas emitida pelo
tribunal regional do trabalho de jurisdição do Estado da sede da
licitante.
No item 35.3.1 -ausência Certidão indicativa dos cartórios de protestos;
No item 35.3.2 ausência , a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no
âmbito Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da
Licitante em nome dos seus sócios.
No item 35.3.3 ausência Certidão de Regularidade Profissional do
Contador (CRP),e o item 35.3.5.3 letra e) Notas explicativas.
15/02/2022 15:35:23

15/02/2022 - 10:10:06 6,20 19.407.080/0001-22 - RODRIGUES
RIBEIRO & MACHADO SOARES LTDA

Cancelado - EMPRESA NÃO CUMPRIU CONFORME O EDITAL.E
RECURSO APRESENTADO 03/03/2022 11:56:18

15/02/2022 - 10:10:09 6,35 27.946.653/0001-14 - EDNALDO
JUNIOR DE SOUZA AMARAL EIRELLI

Cancelado - Conforme edital item 35.2.6 Nao apresentou em sua
totalidade ,certidão de açoes trabalhistas da 8º reginol do trabalho-trt8.;
Item 35.3.1. Certidão Negativa de Falência, Concordata, de
recuperação judicial ou extrajudicial (Lei nº 11.101, de 9.2.2005) e ente
federal, juntamente com a Certidão indicativa dos cartórios (...);
Item 35.3.3(...)juntamente com a certidão simplificada emitida pela
Junta Comercial, que deverá acompanhar a documentações acima
aludidas, comprovando estar o mesmo em vigor, com data de
expedição não superior a 30 (trinta) dias da abertura do presente
certame e certidão específica; data 14/01/2022, abertura do certame
15/02/2022. 03/03/2022 12:01:36

15/02/2022 - 10:10:42 6,27 07.830.560/0001-12 - K SERVIÇO,
COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO-EIRELI

Cancelado - A empresa apresentou a certidão municipal com o
vencimento 20/11/2021.se tratando de empresa Me- no edital 37.7.
Havendo alguma restrição na comprovação de regularidade fiscal e
trabalhista, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, prorrogável
por igual período, para a regularização da documentação, a realização
do pagamento ou parcelamento do débito e a emissão de eventuais
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
No item 35.2.6 do edital e empresa na apresentou em sua totalidade,
,ou seja , ausência da certidão de ações trabalhistas emitida pelo
tribunal regional do trabalho de jurisdição do Estado da sede da
licitante.
No item 35.3.1 -ausência Certidão indicativa dos cartórios de protestos;
No item 35.3.2 ausência , a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no
âmbito Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da
Licitante em nome dos seus sócios.
No item 35.3.3 ausência Certidão de Regularidade Profissional do
Contador (CRP),e o item 35.3.5.3 letra e) Notas explicativas.
15/02/2022 15:35:23

15/02/2022 - 10:12:02 6,19 27.946.653/0001-14 - EDNALDO
JUNIOR DE SOUZA AMARAL EIRELLI

Cancelado - Conforme edital item 35.2.6 Nao apresentou em sua
totalidade ,certidão de açoes trabalhistas da 8º reginol do trabalho-trt8.;
Item 35.3.1. Certidão Negativa de Falência, Concordata, de
recuperação judicial ou extrajudicial (Lei nº 11.101, de 9.2.2005) e ente
federal, juntamente com a Certidão indicativa dos cartórios (...);
Item 35.3.3(...)juntamente com a certidão simplificada emitida pela
Junta Comercial, que deverá acompanhar a documentações acima
aludidas, comprovando estar o mesmo em vigor, com data de
expedição não superior a 30 (trinta) dias da abertura do presente
certame e certidão específica; data 14/01/2022, abertura do certame
15/02/2022. 03/03/2022 12:01:36

15/02/2022 - 10:12:40 6,14 19.407.080/0001-22 - RODRIGUES
RIBEIRO & MACHADO SOARES LTDA

Cancelado - EMPRESA NÃO CUMPRIU CONFORME O EDITAL.E
RECURSO APRESENTADO 03/03/2022 11:56:18

15/02/2022 - 10:13:26 6,10 27.946.653/0001-14 - EDNALDO
JUNIOR DE SOUZA AMARAL EIRELLI

Cancelado - Conforme edital item 35.2.6 Nao apresentou em sua
totalidade ,certidão de açoes trabalhistas da 8º reginol do trabalho-trt8.;
Item 35.3.1. Certidão Negativa de Falência, Concordata, de
recuperação judicial ou extrajudicial (Lei nº 11.101, de 9.2.2005) e ente
federal, juntamente com a Certidão indicativa dos cartórios (...);
Item 35.3.3(...)juntamente com a certidão simplificada emitida pela
Junta Comercial, que deverá acompanhar a documentações acima
aludidas, comprovando estar o mesmo em vigor, com data de
expedição não superior a 30 (trinta) dias da abertura do presente
certame e certidão específica; data 14/01/2022, abertura do certame
15/02/2022. 03/03/2022 12:01:36

15/02/2022 - 10:14:37 6,05 19.407.080/0001-22 - RODRIGUES
RIBEIRO & MACHADO SOARES LTDA

Cancelado - EMPRESA NÃO CUMPRIU CONFORME O EDITAL.E
RECURSO APRESENTADO 03/03/2022 11:56:18

15/02/2022 - 10:14:41 6,09 07.830.560/0001-12 - K SERVIÇO,
COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO-EIRELI

Cancelado - A empresa apresentou a certidão municipal com o
vencimento 20/11/2021.se tratando de empresa Me- no edital 37.7.
Havendo alguma restrição na comprovação de regularidade fiscal e
trabalhista, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, prorrogável
por igual período, para a regularização da documentação, a realização
do pagamento ou parcelamento do débito e a emissão de eventuais
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
No item 35.2.6 do edital e empresa na apresentou em sua totalidade,
,ou seja , ausência da certidão de ações trabalhistas emitida pelo
tribunal regional do trabalho de jurisdição do Estado da sede da
licitante.
No item 35.3.1 -ausência Certidão indicativa dos cartórios de protestos;
No item 35.3.2 ausência , a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no
âmbito Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da
Licitante em nome dos seus sócios.
No item 35.3.3 ausência Certidão de Regularidade Profissional do
Contador (CRP),e o item 35.3.5.3 letra e) Notas explicativas.
15/02/2022 15:35:23
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15/02/2022 - 10:15:31 6,00 27.946.653/0001-14 - EDNALDO
JUNIOR DE SOUZA AMARAL EIRELLI

Cancelado - Conforme edital item 35.2.6 Nao apresentou em sua
totalidade ,certidão de açoes trabalhistas da 8º reginol do trabalho-trt8.;
Item 35.3.1. Certidão Negativa de Falência, Concordata, de
recuperação judicial ou extrajudicial (Lei nº 11.101, de 9.2.2005) e ente
federal, juntamente com a Certidão indicativa dos cartórios (...);
Item 35.3.3(...)juntamente com a certidão simplificada emitida pela
Junta Comercial, que deverá acompanhar a documentações acima
aludidas, comprovando estar o mesmo em vigor, com data de
expedição não superior a 30 (trinta) dias da abertura do presente
certame e certidão específica; data 14/01/2022, abertura do certame
15/02/2022. 03/03/2022 12:01:36

15/02/2022 - 10:16:06 5,90 07.830.560/0001-12 - K SERVIÇO,
COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO-EIRELI

Cancelado - A empresa apresentou a certidão municipal com o
vencimento 20/11/2021.se tratando de empresa Me- no edital 37.7.
Havendo alguma restrição na comprovação de regularidade fiscal e
trabalhista, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, prorrogável
por igual período, para a regularização da documentação, a realização
do pagamento ou parcelamento do débito e a emissão de eventuais
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
No item 35.2.6 do edital e empresa na apresentou em sua totalidade,
,ou seja , ausência da certidão de ações trabalhistas emitida pelo
tribunal regional do trabalho de jurisdição do Estado da sede da
licitante.
No item 35.3.1 -ausência Certidão indicativa dos cartórios de protestos;
No item 35.3.2 ausência , a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no
âmbito Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da
Licitante em nome dos seus sócios.
No item 35.3.3 ausência Certidão de Regularidade Profissional do
Contador (CRP),e o item 35.3.5.3 letra e) Notas explicativas.
15/02/2022 15:35:23

15/02/2022 - 10:16:56 5,80 19.407.080/0001-22 - RODRIGUES
RIBEIRO & MACHADO SOARES LTDA

Cancelado - EMPRESA NÃO CUMPRIU CONFORME O EDITAL.E
RECURSO APRESENTADO 03/03/2022 11:56:18

15/02/2022 - 10:17:30 5,69 07.830.560/0001-12 - K SERVIÇO,
COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO-EIRELI

Cancelado - A empresa apresentou a certidão municipal com o
vencimento 20/11/2021.se tratando de empresa Me- no edital 37.7.
Havendo alguma restrição na comprovação de regularidade fiscal e
trabalhista, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, prorrogável
por igual período, para a regularização da documentação, a realização
do pagamento ou parcelamento do débito e a emissão de eventuais
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
No item 35.2.6 do edital e empresa na apresentou em sua totalidade,
,ou seja , ausência da certidão de ações trabalhistas emitida pelo
tribunal regional do trabalho de jurisdição do Estado da sede da
licitante.
No item 35.3.1 -ausência Certidão indicativa dos cartórios de protestos;
No item 35.3.2 ausência , a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no
âmbito Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da
Licitante em nome dos seus sócios.
No item 35.3.3 ausência Certidão de Regularidade Profissional do
Contador (CRP),e o item 35.3.5.3 letra e) Notas explicativas.
15/02/2022 15:35:23

0008 - Rota 08. Cumeré, Beira Mar, Boa Vista do Muriá, Muriá, Curuçá. Após o término das aulas o roteiro é inverso.
Data Valor CNPJ Situação

11/02/2022 - 12:43:27 10,45 (proposta) 35.829.669/0001-75 - FURTADO
SOUZA EMPREENDIMENTOS EIRELI
EPP

Válido

11/02/2022 - 21:31:16 10,45 (proposta) 07.830.560/0001-12 - K SERVIÇO,
COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO-EIRELI

Cancelado - A empresa apresentou a certidão municipal com o
vencimento 20/11/2021.se tratando de empresa Me- no edital 37.7.
Havendo alguma restrição na comprovação de regularidade fiscal e
trabalhista, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, prorrogável
por igual período, para a regularização da documentação, a realização
do pagamento ou parcelamento do débito e a emissão de eventuais
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
No item 35.2.6 do edital e empresa na apresentou em sua totalidade,
,ou seja , ausência da certidão de ações trabalhistas emitida pelo
tribunal regional do trabalho de jurisdição do Estado da sede da
licitante.
No item 35.3.1 -ausência Certidão indicativa dos cartórios de protestos;
No item 35.3.2 ausência , a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no
âmbito Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da
Licitante em nome dos seus sócios.
No item 35.3.3 ausência Certidão de Regularidade Profissional do
Contador (CRP),e o item 35.3.5.3 letra e) Notas explicativas.
15/02/2022 15:35:23

13/02/2022 - 15:46:16 9,50 (proposta) 22.823.674/0001-29 - MORAES DE
LIMA TRANSPORTES E SERVICOS -
EIRELI

Válido

14/02/2022 - 11:30:20 10,40 (proposta) 23.829.190/0001-50 - TRANSPORTE
RODO-NORTE LTDA-EPP

Válido

14/02/2022 - 12:47:07 10,43 (proposta) 27.946.653/0001-14 - EDNALDO
JUNIOR DE SOUZA AMARAL EIRELLI

Válido

14/02/2022 - 15:56:42 10,00 (proposta) 19.786.419/0001-49 - V A DE PAIVA -
EIRELI

Válido

14/02/2022 - 17:44:41 7,46 (proposta) 27.459.005/0001-33 - CNIT -
SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA

Válido

14/02/2022 - 19:03:44 8,30 (proposta) 10.366.129/0001-71 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODO FLUVIAL
PAN AMERICANO COOTRANSPAN

Válido

14/02/2022 - 22:07:34 10,40 (proposta) 16.864.119/0001-42 - M N SERVIÇOS
E TRANSPORTE LTDA

Válido
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15/02/2022 - 08:20:04 10,45 (proposta) 22.016.274/0001-01 - MULTISERVICE
ENGENHARIA COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

Cancelado - A empresa apresentou a certidão de Protesto na data
26/11/2021 e conforme o edital 35.3.1 ...expedidas pelo distribuidor da
sede da licitante em data não superior a 30 (trinta) dias da abertura do
certame, se outro prazo não constar no(s) documento(s) e, Certidão
negativa de Protesto(s), emitida(s) pelo(s) cartórios competentes da
sede da licitante, datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja
dentro do prazo de validade expresso na(s) própria(s) certidão(ões);
No item 35.4.1 não apresentou em sua totalidade ... acompanhando das
notas fiscais 15/02/2022 16:17:57

15/02/2022 - 08:35:47 10,45 (proposta) 19.407.080/0001-22 - RODRIGUES
RIBEIRO & MACHADO SOARES LTDA

Cancelado - Conforme o Item do Edital 35.3.3( ....) juntamente com a
certidão simplificada emitida pela Junta Comercial, que deverá
acompanhar a documentações acima aludidas, comprovando estar o
mesmo em vigor, com data de expedição não superior a 30 (trinta) dias
da abertura do presente certame e certidão específica; certidão
especifica com validade 01/12/2021. 03/03/2022 12:02:09

15/02/2022 - 09:58:08 7,40 19.786.419/0001-49 - V A DE PAIVA -
EIRELI

Válido

15/02/2022 - 09:58:16 7,30 16.864.119/0001-42 - M N SERVIÇOS
E TRANSPORTE LTDA

Válido

15/02/2022 - 09:58:32 7,25 19.786.419/0001-49 - V A DE PAIVA -
EIRELI

Válido

15/02/2022 - 09:58:46 7,20 16.864.119/0001-42 - M N SERVIÇOS
E TRANSPORTE LTDA

Válido

15/02/2022 - 09:59:45 7,32 27.946.653/0001-14 - EDNALDO
JUNIOR DE SOUZA AMARAL EIRELLI

Válido

15/02/2022 - 10:00:19 7,00 19.786.419/0001-49 - V A DE PAIVA -
EIRELI

Válido

15/02/2022 - 10:00:47 6,90 10.366.129/0001-71 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODO FLUVIAL
PAN AMERICANO COOTRANSPAN

Válido

15/02/2022 - 10:01:03 6,80 19.407.080/0001-22 - RODRIGUES
RIBEIRO & MACHADO SOARES LTDA

Cancelado - Conforme o Item do Edital 35.3.3( ....) juntamente com a
certidão simplificada emitida pela Junta Comercial, que deverá
acompanhar a documentações acima aludidas, comprovando estar o
mesmo em vigor, com data de expedição não superior a 30 (trinta) dias
da abertura do presente certame e certidão específica; certidão
especifica com validade 01/12/2021. 03/03/2022 12:02:09

15/02/2022 - 10:01:07 9,41 22.016.274/0001-01 - MULTISERVICE
ENGENHARIA COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

Cancelado - A empresa apresentou a certidão de Protesto na data
26/11/2021 e conforme o edital 35.3.1 ...expedidas pelo distribuidor da
sede da licitante em data não superior a 30 (trinta) dias da abertura do
certame, se outro prazo não constar no(s) documento(s) e, Certidão
negativa de Protesto(s), emitida(s) pelo(s) cartórios competentes da
sede da licitante, datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja
dentro do prazo de validade expresso na(s) própria(s) certidão(ões);
No item 35.4.1 não apresentou em sua totalidade ... acompanhando das
notas fiscais 15/02/2022 16:17:57

15/02/2022 - 10:02:13 6,75 19.786.419/0001-49 - V A DE PAIVA -
EIRELI

Válido

15/02/2022 - 10:04:11 7,99 23.829.190/0001-50 - TRANSPORTE
RODO-NORTE LTDA-EPP

Válido

15/02/2022 - 10:04:14 6,70 07.830.560/0001-12 - K SERVIÇO,
COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO-EIRELI

Cancelado - A empresa apresentou a certidão municipal com o
vencimento 20/11/2021.se tratando de empresa Me- no edital 37.7.
Havendo alguma restrição na comprovação de regularidade fiscal e
trabalhista, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, prorrogável
por igual período, para a regularização da documentação, a realização
do pagamento ou parcelamento do débito e a emissão de eventuais
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
No item 35.2.6 do edital e empresa na apresentou em sua totalidade,
,ou seja , ausência da certidão de ações trabalhistas emitida pelo
tribunal regional do trabalho de jurisdição do Estado da sede da
licitante.
No item 35.3.1 -ausência Certidão indicativa dos cartórios de protestos;
No item 35.3.2 ausência , a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no
âmbito Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da
Licitante em nome dos seus sócios.
No item 35.3.3 ausência Certidão de Regularidade Profissional do
Contador (CRP),e o item 35.3.5.3 letra e) Notas explicativas.
15/02/2022 15:35:23

15/02/2022 - 10:04:24 7,10 16.864.119/0001-42 - M N SERVIÇOS
E TRANSPORTE LTDA

Válido

15/02/2022 - 10:06:13 6,65 19.786.419/0001-49 - V A DE PAIVA -
EIRELI

Válido

15/02/2022 - 10:07:40 6,60 07.830.560/0001-12 - K SERVIÇO,
COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO-EIRELI

Cancelado - A empresa apresentou a certidão municipal com o
vencimento 20/11/2021.se tratando de empresa Me- no edital 37.7.
Havendo alguma restrição na comprovação de regularidade fiscal e
trabalhista, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, prorrogável
por igual período, para a regularização da documentação, a realização
do pagamento ou parcelamento do débito e a emissão de eventuais
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
No item 35.2.6 do edital e empresa na apresentou em sua totalidade,
,ou seja , ausência da certidão de ações trabalhistas emitida pelo
tribunal regional do trabalho de jurisdição do Estado da sede da
licitante.
No item 35.3.1 -ausência Certidão indicativa dos cartórios de protestos;
No item 35.3.2 ausência , a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no
âmbito Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da
Licitante em nome dos seus sócios.
No item 35.3.3 ausência Certidão de Regularidade Profissional do
Contador (CRP),e o item 35.3.5.3 letra e) Notas explicativas.
15/02/2022 15:35:23
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15/02/2022 - 10:07:59 6,55 19.786.419/0001-49 - V A DE PAIVA -
EIRELI

Válido

15/02/2022 - 10:08:17 6,50 07.830.560/0001-12 - K SERVIÇO,
COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO-EIRELI

Cancelado - A empresa apresentou a certidão municipal com o
vencimento 20/11/2021.se tratando de empresa Me- no edital 37.7.
Havendo alguma restrição na comprovação de regularidade fiscal e
trabalhista, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, prorrogável
por igual período, para a regularização da documentação, a realização
do pagamento ou parcelamento do débito e a emissão de eventuais
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
No item 35.2.6 do edital e empresa na apresentou em sua totalidade,
,ou seja , ausência da certidão de ações trabalhistas emitida pelo
tribunal regional do trabalho de jurisdição do Estado da sede da
licitante.
No item 35.3.1 -ausência Certidão indicativa dos cartórios de protestos;
No item 35.3.2 ausência , a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no
âmbito Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da
Licitante em nome dos seus sócios.
No item 35.3.3 ausência Certidão de Regularidade Profissional do
Contador (CRP),e o item 35.3.5.3 letra e) Notas explicativas.
15/02/2022 15:35:23

15/02/2022 - 10:08:50 6,40 19.786.419/0001-49 - V A DE PAIVA -
EIRELI

Válido

15/02/2022 - 10:09:05 6,38 07.830.560/0001-12 - K SERVIÇO,
COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO-EIRELI

Cancelado - A empresa apresentou a certidão municipal com o
vencimento 20/11/2021.se tratando de empresa Me- no edital 37.7.
Havendo alguma restrição na comprovação de regularidade fiscal e
trabalhista, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, prorrogável
por igual período, para a regularização da documentação, a realização
do pagamento ou parcelamento do débito e a emissão de eventuais
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
No item 35.2.6 do edital e empresa na apresentou em sua totalidade,
,ou seja , ausência da certidão de ações trabalhistas emitida pelo
tribunal regional do trabalho de jurisdição do Estado da sede da
licitante.
No item 35.3.1 -ausência Certidão indicativa dos cartórios de protestos;
No item 35.3.2 ausência , a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no
âmbito Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da
Licitante em nome dos seus sócios.
No item 35.3.3 ausência Certidão de Regularidade Profissional do
Contador (CRP),e o item 35.3.5.3 letra e) Notas explicativas.
15/02/2022 15:35:23

15/02/2022 - 10:09:18 6,30 19.786.419/0001-49 - V A DE PAIVA -
EIRELI

Válido

15/02/2022 - 10:09:44 6,29 07.830.560/0001-12 - K SERVIÇO,
COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO-EIRELI

Cancelado - A empresa apresentou a certidão municipal com o
vencimento 20/11/2021.se tratando de empresa Me- no edital 37.7.
Havendo alguma restrição na comprovação de regularidade fiscal e
trabalhista, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, prorrogável
por igual período, para a regularização da documentação, a realização
do pagamento ou parcelamento do débito e a emissão de eventuais
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
No item 35.2.6 do edital e empresa na apresentou em sua totalidade,
,ou seja , ausência da certidão de ações trabalhistas emitida pelo
tribunal regional do trabalho de jurisdição do Estado da sede da
licitante.
No item 35.3.1 -ausência Certidão indicativa dos cartórios de protestos;
No item 35.3.2 ausência , a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no
âmbito Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da
Licitante em nome dos seus sócios.
No item 35.3.3 ausência Certidão de Regularidade Profissional do
Contador (CRP),e o item 35.3.5.3 letra e) Notas explicativas.
15/02/2022 15:35:23

15/02/2022 - 10:10:29 6,15 19.407.080/0001-22 - RODRIGUES
RIBEIRO & MACHADO SOARES LTDA

Cancelado - Conforme o Item do Edital 35.3.3( ....) juntamente com a
certidão simplificada emitida pela Junta Comercial, que deverá
acompanhar a documentações acima aludidas, comprovando estar o
mesmo em vigor, com data de expedição não superior a 30 (trinta) dias
da abertura do presente certame e certidão específica; certidão
especifica com validade 01/12/2021. 03/03/2022 12:02:09

15/02/2022 - 10:11:34 6,27 07.830.560/0001-12 - K SERVIÇO,
COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO-EIRELI

Cancelado - A empresa apresentou a certidão municipal com o
vencimento 20/11/2021.se tratando de empresa Me- no edital 37.7.
Havendo alguma restrição na comprovação de regularidade fiscal e
trabalhista, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, prorrogável
por igual período, para a regularização da documentação, a realização
do pagamento ou parcelamento do débito e a emissão de eventuais
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
No item 35.2.6 do edital e empresa na apresentou em sua totalidade,
,ou seja , ausência da certidão de ações trabalhistas emitida pelo
tribunal regional do trabalho de jurisdição do Estado da sede da
licitante.
No item 35.3.1 -ausência Certidão indicativa dos cartórios de protestos;
No item 35.3.2 ausência , a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no
âmbito Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da
Licitante em nome dos seus sócios.
No item 35.3.3 ausência Certidão de Regularidade Profissional do
Contador (CRP),e o item 35.3.5.3 letra e) Notas explicativas.
15/02/2022 15:35:23

15/02/2022 - 10:13:27 6,10 19.786.419/0001-49 - V A DE PAIVA -
EIRELI

Válido

15/02/2022 - 10:14:40 6,05 19.407.080/0001-22 - RODRIGUES
RIBEIRO & MACHADO SOARES LTDA

Cancelado - Conforme o Item do Edital 35.3.3( ....) juntamente com a
certidão simplificada emitida pela Junta Comercial, que deverá
acompanhar a documentações acima aludidas, comprovando estar o
mesmo em vigor, com data de expedição não superior a 30 (trinta) dias
da abertura do presente certame e certidão específica; certidão
especifica com validade 01/12/2021. 03/03/2022 12:02:09

15/02/2022 - 10:16:15 6,00 19.786.419/0001-49 - V A DE PAIVA -
EIRELI

Válido
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15/02/2022 - 10:16:22 5,90 07.830.560/0001-12 - K SERVIÇO,
COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO-EIRELI

Cancelado - A empresa apresentou a certidão municipal com o
vencimento 20/11/2021.se tratando de empresa Me- no edital 37.7.
Havendo alguma restrição na comprovação de regularidade fiscal e
trabalhista, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, prorrogável
por igual período, para a regularização da documentação, a realização
do pagamento ou parcelamento do débito e a emissão de eventuais
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
No item 35.2.6 do edital e empresa na apresentou em sua totalidade,
,ou seja , ausência da certidão de ações trabalhistas emitida pelo
tribunal regional do trabalho de jurisdição do Estado da sede da
licitante.
No item 35.3.1 -ausência Certidão indicativa dos cartórios de protestos;
No item 35.3.2 ausência , a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no
âmbito Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da
Licitante em nome dos seus sócios.
No item 35.3.3 ausência Certidão de Regularidade Profissional do
Contador (CRP),e o item 35.3.5.3 letra e) Notas explicativas.
15/02/2022 15:35:23

15/02/2022 - 10:17:03 5,80 19.407.080/0001-22 - RODRIGUES
RIBEIRO & MACHADO SOARES LTDA

Cancelado - Conforme o Item do Edital 35.3.3( ....) juntamente com a
certidão simplificada emitida pela Junta Comercial, que deverá
acompanhar a documentações acima aludidas, comprovando estar o
mesmo em vigor, com data de expedição não superior a 30 (trinta) dias
da abertura do presente certame e certidão específica; certidão
especifica com validade 01/12/2021. 03/03/2022 12:02:09

15/02/2022 - 10:17:36 5,69 07.830.560/0001-12 - K SERVIÇO,
COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO-EIRELI

Cancelado - A empresa apresentou a certidão municipal com o
vencimento 20/11/2021.se tratando de empresa Me- no edital 37.7.
Havendo alguma restrição na comprovação de regularidade fiscal e
trabalhista, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, prorrogável
por igual período, para a regularização da documentação, a realização
do pagamento ou parcelamento do débito e a emissão de eventuais
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
No item 35.2.6 do edital e empresa na apresentou em sua totalidade,
,ou seja , ausência da certidão de ações trabalhistas emitida pelo
tribunal regional do trabalho de jurisdição do Estado da sede da
licitante.
No item 35.3.1 -ausência Certidão indicativa dos cartórios de protestos;
No item 35.3.2 ausência , a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no
âmbito Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da
Licitante em nome dos seus sócios.
No item 35.3.3 ausência Certidão de Regularidade Profissional do
Contador (CRP),e o item 35.3.5.3 letra e) Notas explicativas.
15/02/2022 15:35:23

0009 - Rota 09. Pauxis, Ponta de Ramos, Coqueiro, Caju e Curuçá. Após o término das aulas o roteiro é iverso
Data Valor CNPJ Situação

11/02/2022 - 12:45:55 10,45 (proposta) 35.829.669/0001-75 - FURTADO
SOUZA EMPREENDIMENTOS EIRELI
EPP

Válido

11/02/2022 - 21:31:39 10,45 (proposta) 07.830.560/0001-12 - K SERVIÇO,
COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO-EIRELI

Cancelado - A empresa apresentou a certidão municipal com o
vencimento 20/11/2021.se tratando de empresa Me- no edital 37.7.
Havendo alguma restrição na comprovação de regularidade fiscal e
trabalhista, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, prorrogável
por igual período, para a regularização da documentação, a realização
do pagamento ou parcelamento do débito e a emissão de eventuais
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
No item 35.2.6 do edital e empresa na apresentou em sua totalidade,
,ou seja , ausência da certidão de ações trabalhistas emitida pelo
tribunal regional do trabalho de jurisdição do Estado da sede da
licitante.
No item 35.3.1 -ausência Certidão indicativa dos cartórios de protestos;
No item 35.3.2 ausência , a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no
âmbito Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da
Licitante em nome dos seus sócios.
No item 35.3.3 ausência Certidão de Regularidade Profissional do
Contador (CRP),e o item 35.3.5.3 letra e) Notas explicativas.
15/02/2022 15:35:23

13/02/2022 - 15:46:31 9,50 (proposta) 22.823.674/0001-29 - MORAES DE
LIMA TRANSPORTES E SERVICOS -
EIRELI

Válido

14/02/2022 - 11:31:16 10,90 (proposta) 23.829.190/0001-50 - TRANSPORTE
RODO-NORTE LTDA-EPP

Válido

14/02/2022 - 12:47:38 10,43 (proposta) 27.946.653/0001-14 - EDNALDO
JUNIOR DE SOUZA AMARAL EIRELLI

Cancelado - Conforme edital item 35.2.6 Nao apresentou em sua
totalidade ,certidão de açoes trabalhistas da 8º reginol do trabalho-trt8.;
Item 35.3.1. Certidão Negativa de Falência, Concordata, de
recuperação judicial ou extrajudicial (Lei nº 11.101, de 9.2.2005) e ente
federal, juntamente com a Certidão indicativa dos cartórios (...);
Item 35.3.3(...)juntamente com a certidão simplificada emitida pela
Junta Comercial, que deverá acompanhar a documentações acima
aludidas, comprovando estar o mesmo em vigor, com data de
expedição não superior a 30 (trinta) dias da abertura do presente
certame e certidão específica; data 14/01/2022, abertura do certame
15/02/2022. 03/03/2022 12:02:36

14/02/2022 - 16:00:13 10,00 (proposta) 19.786.419/0001-49 - V A DE PAIVA -
EIRELI

Válido

14/02/2022 - 17:45:32 6,73 (proposta) 27.459.005/0001-33 - CNIT -
SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA

Válido

14/02/2022 - 19:04:11 8,30 (proposta) 10.366.129/0001-71 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODO FLUVIAL
PAN AMERICANO COOTRANSPAN

Válido

14/02/2022 - 22:08:33 10,40 (proposta) 16.864.119/0001-42 - M N SERVIÇOS
E TRANSPORTE LTDA

Válido
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15/02/2022 - 08:20:04 10,45 (proposta) 22.016.274/0001-01 - MULTISERVICE
ENGENHARIA COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

Cancelado - A empresa apresentou a certidão de Protesto na data
26/11/2021 e conforme o edital 35.3.1 ...expedidas pelo distribuidor da
sede da licitante em data não superior a 30 (trinta) dias da abertura do
certame, se outro prazo não constar no(s) documento(s) e, Certidão
negativa de Protesto(s), emitida(s) pelo(s) cartórios competentes da
sede da licitante, datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja
dentro do prazo de validade expresso na(s) própria(s) certidão(ões);
No item 35.4.1 não apresentou em sua totalidade ... acompanhando das
notas fiscais 15/02/2022 16:17:57

15/02/2022 - 08:36:04 10,45 (proposta) 19.407.080/0001-22 - RODRIGUES
RIBEIRO & MACHADO SOARES LTDA

Cancelado - Conforme o Item do Edital 35.3.3( ....) juntamente com a
certidão simplificada emitida pela Junta Comercial, que deverá
acompanhar a documentações acima aludidas, comprovando estar o
mesmo em vigor, com data de expedição não superior a 30 (trinta) dias
da abertura do presente certame e certidão específica; certidão
especifica com validade 01/12/2021. 03/03/2022 12:03:20

15/02/2022 - 09:58:00 6,70 19.786.419/0001-49 - V A DE PAIVA -
EIRELI

Válido

15/02/2022 - 09:59:26 7,10 16.864.119/0001-42 - M N SERVIÇOS
E TRANSPORTE LTDA

Válido

15/02/2022 - 09:59:50 7,32 27.946.653/0001-14 - EDNALDO
JUNIOR DE SOUZA AMARAL EIRELLI

Cancelado - Conforme edital item 35.2.6 Nao apresentou em sua
totalidade ,certidão de açoes trabalhistas da 8º reginol do trabalho-trt8.;
Item 35.3.1. Certidão Negativa de Falência, Concordata, de
recuperação judicial ou extrajudicial (Lei nº 11.101, de 9.2.2005) e ente
federal, juntamente com a Certidão indicativa dos cartórios (...);
Item 35.3.3(...)juntamente com a certidão simplificada emitida pela
Junta Comercial, que deverá acompanhar a documentações acima
aludidas, comprovando estar o mesmo em vigor, com data de
expedição não superior a 30 (trinta) dias da abertura do presente
certame e certidão específica; data 14/01/2022, abertura do certame
15/02/2022. 03/03/2022 12:02:36

15/02/2022 - 10:00:30 6,60 19.407.080/0001-22 - RODRIGUES
RIBEIRO & MACHADO SOARES LTDA

Cancelado - Conforme o Item do Edital 35.3.3( ....) juntamente com a
certidão simplificada emitida pela Junta Comercial, que deverá
acompanhar a documentações acima aludidas, comprovando estar o
mesmo em vigor, com data de expedição não superior a 30 (trinta) dias
da abertura do presente certame e certidão específica; certidão
especifica com validade 01/12/2021. 03/03/2022 12:03:20

15/02/2022 - 10:00:52 6,90 10.366.129/0001-71 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODO FLUVIAL
PAN AMERICANO COOTRANSPAN

Válido

15/02/2022 - 10:01:10 9,41 22.016.274/0001-01 - MULTISERVICE
ENGENHARIA COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

Cancelado - A empresa apresentou a certidão de Protesto na data
26/11/2021 e conforme o edital 35.3.1 ...expedidas pelo distribuidor da
sede da licitante em data não superior a 30 (trinta) dias da abertura do
certame, se outro prazo não constar no(s) documento(s) e, Certidão
negativa de Protesto(s), emitida(s) pelo(s) cartórios competentes da
sede da licitante, datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja
dentro do prazo de validade expresso na(s) própria(s) certidão(ões);
No item 35.4.1 não apresentou em sua totalidade ... acompanhando das
notas fiscais 15/02/2022 16:17:57

15/02/2022 - 10:02:21 6,55 19.786.419/0001-49 - V A DE PAIVA -
EIRELI

Válido

15/02/2022 - 10:04:18 6,50 07.830.560/0001-12 - K SERVIÇO,
COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO-EIRELI

Cancelado - A empresa apresentou a certidão municipal com o
vencimento 20/11/2021.se tratando de empresa Me- no edital 37.7.
Havendo alguma restrição na comprovação de regularidade fiscal e
trabalhista, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, prorrogável
por igual período, para a regularização da documentação, a realização
do pagamento ou parcelamento do débito e a emissão de eventuais
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
No item 35.2.6 do edital e empresa na apresentou em sua totalidade,
,ou seja , ausência da certidão de ações trabalhistas emitida pelo
tribunal regional do trabalho de jurisdição do Estado da sede da
licitante.
No item 35.3.1 -ausência Certidão indicativa dos cartórios de protestos;
No item 35.3.2 ausência , a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no
âmbito Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da
Licitante em nome dos seus sócios.
No item 35.3.3 ausência Certidão de Regularidade Profissional do
Contador (CRP),e o item 35.3.5.3 letra e) Notas explicativas.
15/02/2022 15:35:23

15/02/2022 - 10:04:36 7,99 23.829.190/0001-50 - TRANSPORTE
RODO-NORTE LTDA-EPP

Válido

15/02/2022 - 10:06:19 6,45 19.786.419/0001-49 - V A DE PAIVA -
EIRELI

Válido

15/02/2022 - 10:07:30 6,44 27.946.653/0001-14 - EDNALDO
JUNIOR DE SOUZA AMARAL EIRELLI

Cancelado - Conforme edital item 35.2.6 Nao apresentou em sua
totalidade ,certidão de açoes trabalhistas da 8º reginol do trabalho-trt8.;
Item 35.3.1. Certidão Negativa de Falência, Concordata, de
recuperação judicial ou extrajudicial (Lei nº 11.101, de 9.2.2005) e ente
federal, juntamente com a Certidão indicativa dos cartórios (...);
Item 35.3.3(...)juntamente com a certidão simplificada emitida pela
Junta Comercial, que deverá acompanhar a documentações acima
aludidas, comprovando estar o mesmo em vigor, com data de
expedição não superior a 30 (trinta) dias da abertura do presente
certame e certidão específica; data 14/01/2022, abertura do certame
15/02/2022. 03/03/2022 12:02:36
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15/02/2022 - 10:07:43 6,40 07.830.560/0001-12 - K SERVIÇO,
COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO-EIRELI

Cancelado - A empresa apresentou a certidão municipal com o
vencimento 20/11/2021.se tratando de empresa Me- no edital 37.7.
Havendo alguma restrição na comprovação de regularidade fiscal e
trabalhista, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, prorrogável
por igual período, para a regularização da documentação, a realização
do pagamento ou parcelamento do débito e a emissão de eventuais
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
No item 35.2.6 do edital e empresa na apresentou em sua totalidade,
,ou seja , ausência da certidão de ações trabalhistas emitida pelo
tribunal regional do trabalho de jurisdição do Estado da sede da
licitante.
No item 35.3.1 -ausência Certidão indicativa dos cartórios de protestos;
No item 35.3.2 ausência , a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no
âmbito Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da
Licitante em nome dos seus sócios.
No item 35.3.3 ausência Certidão de Regularidade Profissional do
Contador (CRP),e o item 35.3.5.3 letra e) Notas explicativas.
15/02/2022 15:35:23

15/02/2022 - 10:08:04 6,30 19.786.419/0001-49 - V A DE PAIVA -
EIRELI

Válido

15/02/2022 - 10:08:23 6,27 07.830.560/0001-12 - K SERVIÇO,
COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO-EIRELI

Cancelado - A empresa apresentou a certidão municipal com o
vencimento 20/11/2021.se tratando de empresa Me- no edital 37.7.
Havendo alguma restrição na comprovação de regularidade fiscal e
trabalhista, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, prorrogável
por igual período, para a regularização da documentação, a realização
do pagamento ou parcelamento do débito e a emissão de eventuais
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
No item 35.2.6 do edital e empresa na apresentou em sua totalidade,
,ou seja , ausência da certidão de ações trabalhistas emitida pelo
tribunal regional do trabalho de jurisdição do Estado da sede da
licitante.
No item 35.3.1 -ausência Certidão indicativa dos cartórios de protestos;
No item 35.3.2 ausência , a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no
âmbito Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da
Licitante em nome dos seus sócios.
No item 35.3.3 ausência Certidão de Regularidade Profissional do
Contador (CRP),e o item 35.3.5.3 letra e) Notas explicativas.
15/02/2022 15:35:23

15/02/2022 - 10:09:23 6,20 19.786.419/0001-49 - V A DE PAIVA -
EIRELI

Válido

15/02/2022 - 10:10:24 6,19 27.946.653/0001-14 - EDNALDO
JUNIOR DE SOUZA AMARAL EIRELLI

Cancelado - Conforme edital item 35.2.6 Nao apresentou em sua
totalidade ,certidão de açoes trabalhistas da 8º reginol do trabalho-trt8.;
Item 35.3.1. Certidão Negativa de Falência, Concordata, de
recuperação judicial ou extrajudicial (Lei nº 11.101, de 9.2.2005) e ente
federal, juntamente com a Certidão indicativa dos cartórios (...);
Item 35.3.3(...)juntamente com a certidão simplificada emitida pela
Junta Comercial, que deverá acompanhar a documentações acima
aludidas, comprovando estar o mesmo em vigor, com data de
expedição não superior a 30 (trinta) dias da abertura do presente
certame e certidão específica; data 14/01/2022, abertura do certame
15/02/2022. 03/03/2022 12:02:36

15/02/2022 - 10:10:35 6,15 19.407.080/0001-22 - RODRIGUES
RIBEIRO & MACHADO SOARES LTDA

Cancelado - Conforme o Item do Edital 35.3.3( ....) juntamente com a
certidão simplificada emitida pela Junta Comercial, que deverá
acompanhar a documentações acima aludidas, comprovando estar o
mesmo em vigor, com data de expedição não superior a 30 (trinta) dias
da abertura do presente certame e certidão específica; certidão
especifica com validade 01/12/2021. 03/03/2022 12:03:20

15/02/2022 - 10:12:12 6,14 27.946.653/0001-14 - EDNALDO
JUNIOR DE SOUZA AMARAL EIRELLI

Cancelado - Conforme edital item 35.2.6 Nao apresentou em sua
totalidade ,certidão de açoes trabalhistas da 8º reginol do trabalho-trt8.;
Item 35.3.1. Certidão Negativa de Falência, Concordata, de
recuperação judicial ou extrajudicial (Lei nº 11.101, de 9.2.2005) e ente
federal, juntamente com a Certidão indicativa dos cartórios (...);
Item 35.3.3(...)juntamente com a certidão simplificada emitida pela
Junta Comercial, que deverá acompanhar a documentações acima
aludidas, comprovando estar o mesmo em vigor, com data de
expedição não superior a 30 (trinta) dias da abertura do presente
certame e certidão específica; data 14/01/2022, abertura do certame
15/02/2022. 03/03/2022 12:02:36

15/02/2022 - 10:12:48 6,10 19.407.080/0001-22 - RODRIGUES
RIBEIRO & MACHADO SOARES LTDA

Cancelado - Conforme o Item do Edital 35.3.3( ....) juntamente com a
certidão simplificada emitida pela Junta Comercial, que deverá
acompanhar a documentações acima aludidas, comprovando estar o
mesmo em vigor, com data de expedição não superior a 30 (trinta) dias
da abertura do presente certame e certidão específica; certidão
especifica com validade 01/12/2021. 03/03/2022 12:03:20

15/02/2022 - 10:14:18 6,00 27.946.653/0001-14 - EDNALDO
JUNIOR DE SOUZA AMARAL EIRELLI

Cancelado - Conforme edital item 35.2.6 Nao apresentou em sua
totalidade ,certidão de açoes trabalhistas da 8º reginol do trabalho-trt8.;
Item 35.3.1. Certidão Negativa de Falência, Concordata, de
recuperação judicial ou extrajudicial (Lei nº 11.101, de 9.2.2005) e ente
federal, juntamente com a Certidão indicativa dos cartórios (...);
Item 35.3.3(...)juntamente com a certidão simplificada emitida pela
Junta Comercial, que deverá acompanhar a documentações acima
aludidas, comprovando estar o mesmo em vigor, com data de
expedição não superior a 30 (trinta) dias da abertura do presente
certame e certidão específica; data 14/01/2022, abertura do certame
15/02/2022. 03/03/2022 12:02:36

0010 - Rota 10. Pindorama, Mearin, Itajuba Santa Maria, Km 58, Curuçá, Após o término das aulas o roteiro é inverso.
Data Valor CNPJ Situação

11/02/2022 - 12:46:54 10,45 (proposta) 35.829.669/0001-75 - FURTADO
SOUZA EMPREENDIMENTOS EIRELI
EPP

Válido



A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 08/03/2022 às 10:54:34.
Código verificador: 20E7C3

Página 39 de 133

11/02/2022 - 21:32:06 10,45 (proposta) 07.830.560/0001-12 - K SERVIÇO,
COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO-EIRELI

Cancelado - A empresa apresentou a certidão municipal com o
vencimento 20/11/2021.se tratando de empresa Me- no edital 37.7.
Havendo alguma restrição na comprovação de regularidade fiscal e
trabalhista, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, prorrogável
por igual período, para a regularização da documentação, a realização
do pagamento ou parcelamento do débito e a emissão de eventuais
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
No item 35.2.6 do edital e empresa na apresentou em sua totalidade,
,ou seja , ausência da certidão de ações trabalhistas emitida pelo
tribunal regional do trabalho de jurisdição do Estado da sede da
licitante.
No item 35.3.1 -ausência Certidão indicativa dos cartórios de protestos;
No item 35.3.2 ausência , a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no
âmbito Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da
Licitante em nome dos seus sócios.
No item 35.3.3 ausência Certidão de Regularidade Profissional do
Contador (CRP),e o item 35.3.5.3 letra e) Notas explicativas.
15/02/2022 15:35:23

13/02/2022 - 15:46:51 9,50 (proposta) 22.823.674/0001-29 - MORAES DE
LIMA TRANSPORTES E SERVICOS -
EIRELI

Válido

14/02/2022 - 11:32:06 10,40 (proposta) 23.829.190/0001-50 - TRANSPORTE
RODO-NORTE LTDA-EPP

Válido

14/02/2022 - 12:48:04 10,43 (proposta) 27.946.653/0001-14 - EDNALDO
JUNIOR DE SOUZA AMARAL EIRELLI

Válido

14/02/2022 - 15:56:42 10,00 (proposta) 19.786.419/0001-49 - V A DE PAIVA -
EIRELI

Válido

14/02/2022 - 17:46:24 7,19 (proposta) 27.459.005/0001-33 - CNIT -
SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA

Válido

14/02/2022 - 19:04:43 8,30 (proposta) 10.366.129/0001-71 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODO FLUVIAL
PAN AMERICANO COOTRANSPAN

Válido

14/02/2022 - 22:09:36 10,40 (proposta) 16.864.119/0001-42 - M N SERVIÇOS
E TRANSPORTE LTDA

Válido

15/02/2022 - 08:20:04 10,45 (proposta) 22.016.274/0001-01 - MULTISERVICE
ENGENHARIA COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

Cancelado - A empresa apresentou a certidão de Protesto na data
26/11/2021 e conforme o edital 35.3.1 ...expedidas pelo distribuidor da
sede da licitante em data não superior a 30 (trinta) dias da abertura do
certame, se outro prazo não constar no(s) documento(s) e, Certidão
negativa de Protesto(s), emitida(s) pelo(s) cartórios competentes da
sede da licitante, datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja
dentro do prazo de validade expresso na(s) própria(s) certidão(ões);
No item 35.4.1 não apresentou em sua totalidade ... acompanhando das
notas fiscais 15/02/2022 16:17:57

15/02/2022 - 08:36:24 10,45 (proposta) 19.407.080/0001-22 - RODRIGUES
RIBEIRO & MACHADO SOARES LTDA

Cancelado - Conforme o Item do Edital 35.3.3( ....) juntamente com a
certidão simplificada emitida pela Junta Comercial, que deverá
acompanhar a documentações acima aludidas, comprovando estar o
mesmo em vigor, com data de expedição não superior a 30 (trinta) dias
da abertura do presente certame e certidão específica; certidão
especifica com validade 01/12/2021. 03/03/2022 12:03:48

15/02/2022 - 09:57:48 7,15 19.786.419/0001-49 - V A DE PAIVA -
EIRELI

Válido

15/02/2022 - 09:59:02 7,10 16.864.119/0001-42 - M N SERVIÇOS
E TRANSPORTE LTDA

Válido

15/02/2022 - 10:00:01 7,32 27.946.653/0001-14 - EDNALDO
JUNIOR DE SOUZA AMARAL EIRELLI

Válido

15/02/2022 - 10:00:11 7,00 19.786.419/0001-49 - V A DE PAIVA -
EIRELI

Válido

15/02/2022 - 10:00:26 6,90 19.407.080/0001-22 - RODRIGUES
RIBEIRO & MACHADO SOARES LTDA

Cancelado - Conforme o Item do Edital 35.3.3( ....) juntamente com a
certidão simplificada emitida pela Junta Comercial, que deverá
acompanhar a documentações acima aludidas, comprovando estar o
mesmo em vigor, com data de expedição não superior a 30 (trinta) dias
da abertura do presente certame e certidão específica; certidão
especifica com validade 01/12/2021. 03/03/2022 12:03:48

15/02/2022 - 10:00:58 6,99 10.366.129/0001-71 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODO FLUVIAL
PAN AMERICANO COOTRANSPAN

Válido

15/02/2022 - 10:01:13 9,41 22.016.274/0001-01 - MULTISERVICE
ENGENHARIA COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

Cancelado - A empresa apresentou a certidão de Protesto na data
26/11/2021 e conforme o edital 35.3.1 ...expedidas pelo distribuidor da
sede da licitante em data não superior a 30 (trinta) dias da abertura do
certame, se outro prazo não constar no(s) documento(s) e, Certidão
negativa de Protesto(s), emitida(s) pelo(s) cartórios competentes da
sede da licitante, datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja
dentro do prazo de validade expresso na(s) própria(s) certidão(ões);
No item 35.4.1 não apresentou em sua totalidade ... acompanhando das
notas fiscais 15/02/2022 16:17:57

15/02/2022 - 10:02:28 6,85 19.786.419/0001-49 - V A DE PAIVA -
EIRELI

Válido
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15/02/2022 - 10:04:23 6,80 07.830.560/0001-12 - K SERVIÇO,
COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO-EIRELI

Cancelado - A empresa apresentou a certidão municipal com o
vencimento 20/11/2021.se tratando de empresa Me- no edital 37.7.
Havendo alguma restrição na comprovação de regularidade fiscal e
trabalhista, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, prorrogável
por igual período, para a regularização da documentação, a realização
do pagamento ou parcelamento do débito e a emissão de eventuais
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
No item 35.2.6 do edital e empresa na apresentou em sua totalidade,
,ou seja , ausência da certidão de ações trabalhistas emitida pelo
tribunal regional do trabalho de jurisdição do Estado da sede da
licitante.
No item 35.3.1 -ausência Certidão indicativa dos cartórios de protestos;
No item 35.3.2 ausência , a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no
âmbito Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da
Licitante em nome dos seus sócios.
No item 35.3.3 ausência Certidão de Regularidade Profissional do
Contador (CRP),e o item 35.3.5.3 letra e) Notas explicativas.
15/02/2022 15:35:23

15/02/2022 - 10:04:50 7,99 23.829.190/0001-50 - TRANSPORTE
RODO-NORTE LTDA-EPP

Válido

15/02/2022 - 10:06:25 6,75 19.786.419/0001-49 - V A DE PAIVA -
EIRELI

Válido

15/02/2022 - 10:07:52 6,70 07.830.560/0001-12 - K SERVIÇO,
COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO-EIRELI

Cancelado - A empresa apresentou a certidão municipal com o
vencimento 20/11/2021.se tratando de empresa Me- no edital 37.7.
Havendo alguma restrição na comprovação de regularidade fiscal e
trabalhista, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, prorrogável
por igual período, para a regularização da documentação, a realização
do pagamento ou parcelamento do débito e a emissão de eventuais
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
No item 35.2.6 do edital e empresa na apresentou em sua totalidade,
,ou seja , ausência da certidão de ações trabalhistas emitida pelo
tribunal regional do trabalho de jurisdição do Estado da sede da
licitante.
No item 35.3.1 -ausência Certidão indicativa dos cartórios de protestos;
No item 35.3.2 ausência , a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no
âmbito Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da
Licitante em nome dos seus sócios.
No item 35.3.3 ausência Certidão de Regularidade Profissional do
Contador (CRP),e o item 35.3.5.3 letra e) Notas explicativas.
15/02/2022 15:35:23

15/02/2022 - 10:08:13 6,60 19.786.419/0001-49 - V A DE PAIVA -
EIRELI

Válido

15/02/2022 - 10:08:26 6,55 07.830.560/0001-12 - K SERVIÇO,
COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO-EIRELI

Cancelado - A empresa apresentou a certidão municipal com o
vencimento 20/11/2021.se tratando de empresa Me- no edital 37.7.
Havendo alguma restrição na comprovação de regularidade fiscal e
trabalhista, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, prorrogável
por igual período, para a regularização da documentação, a realização
do pagamento ou parcelamento do débito e a emissão de eventuais
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
No item 35.2.6 do edital e empresa na apresentou em sua totalidade,
,ou seja , ausência da certidão de ações trabalhistas emitida pelo
tribunal regional do trabalho de jurisdição do Estado da sede da
licitante.
No item 35.3.1 -ausência Certidão indicativa dos cartórios de protestos;
No item 35.3.2 ausência , a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no
âmbito Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da
Licitante em nome dos seus sócios.
No item 35.3.3 ausência Certidão de Regularidade Profissional do
Contador (CRP),e o item 35.3.5.3 letra e) Notas explicativas.
15/02/2022 15:35:23

15/02/2022 - 10:09:29 6,50 19.786.419/0001-49 - V A DE PAIVA -
EIRELI

Válido

15/02/2022 - 10:09:50 6,45 07.830.560/0001-12 - K SERVIÇO,
COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO-EIRELI

Cancelado - A empresa apresentou a certidão municipal com o
vencimento 20/11/2021.se tratando de empresa Me- no edital 37.7.
Havendo alguma restrição na comprovação de regularidade fiscal e
trabalhista, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, prorrogável
por igual período, para a regularização da documentação, a realização
do pagamento ou parcelamento do débito e a emissão de eventuais
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
No item 35.2.6 do edital e empresa na apresentou em sua totalidade,
,ou seja , ausência da certidão de ações trabalhistas emitida pelo
tribunal regional do trabalho de jurisdição do Estado da sede da
licitante.
No item 35.3.1 -ausência Certidão indicativa dos cartórios de protestos;
No item 35.3.2 ausência , a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no
âmbito Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da
Licitante em nome dos seus sócios.
No item 35.3.3 ausência Certidão de Regularidade Profissional do
Contador (CRP),e o item 35.3.5.3 letra e) Notas explicativas.
15/02/2022 15:35:23

15/02/2022 - 10:10:44 6,40 19.407.080/0001-22 - RODRIGUES
RIBEIRO & MACHADO SOARES LTDA

Cancelado - Conforme o Item do Edital 35.3.3( ....) juntamente com a
certidão simplificada emitida pela Junta Comercial, que deverá
acompanhar a documentações acima aludidas, comprovando estar o
mesmo em vigor, com data de expedição não superior a 30 (trinta) dias
da abertura do presente certame e certidão específica; certidão
especifica com validade 01/12/2021. 03/03/2022 12:03:48
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15/02/2022 - 10:11:58 6,35 07.830.560/0001-12 - K SERVIÇO,
COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO-EIRELI

Cancelado - A empresa apresentou a certidão municipal com o
vencimento 20/11/2021.se tratando de empresa Me- no edital 37.7.
Havendo alguma restrição na comprovação de regularidade fiscal e
trabalhista, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, prorrogável
por igual período, para a regularização da documentação, a realização
do pagamento ou parcelamento do débito e a emissão de eventuais
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
No item 35.2.6 do edital e empresa na apresentou em sua totalidade,
,ou seja , ausência da certidão de ações trabalhistas emitida pelo
tribunal regional do trabalho de jurisdição do Estado da sede da
licitante.
No item 35.3.1 -ausência Certidão indicativa dos cartórios de protestos;
No item 35.3.2 ausência , a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no
âmbito Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da
Licitante em nome dos seus sócios.
No item 35.3.3 ausência Certidão de Regularidade Profissional do
Contador (CRP),e o item 35.3.5.3 letra e) Notas explicativas.
15/02/2022 15:35:23

15/02/2022 - 10:12:55 6,30 19.407.080/0001-22 - RODRIGUES
RIBEIRO & MACHADO SOARES LTDA

Cancelado - Conforme o Item do Edital 35.3.3( ....) juntamente com a
certidão simplificada emitida pela Junta Comercial, que deverá
acompanhar a documentações acima aludidas, comprovando estar o
mesmo em vigor, com data de expedição não superior a 30 (trinta) dias
da abertura do presente certame e certidão específica; certidão
especifica com validade 01/12/2021. 03/03/2022 12:03:48

15/02/2022 - 10:13:50 6,29 07.830.560/0001-12 - K SERVIÇO,
COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO-EIRELI

Cancelado - A empresa apresentou a certidão municipal com o
vencimento 20/11/2021.se tratando de empresa Me- no edital 37.7.
Havendo alguma restrição na comprovação de regularidade fiscal e
trabalhista, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, prorrogável
por igual período, para a regularização da documentação, a realização
do pagamento ou parcelamento do débito e a emissão de eventuais
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
No item 35.2.6 do edital e empresa na apresentou em sua totalidade,
,ou seja , ausência da certidão de ações trabalhistas emitida pelo
tribunal regional do trabalho de jurisdição do Estado da sede da
licitante.
No item 35.3.1 -ausência Certidão indicativa dos cartórios de protestos;
No item 35.3.2 ausência , a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no
âmbito Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da
Licitante em nome dos seus sócios.
No item 35.3.3 ausência Certidão de Regularidade Profissional do
Contador (CRP),e o item 35.3.5.3 letra e) Notas explicativas.
15/02/2022 15:35:23

15/02/2022 - 10:14:47 6,24 19.407.080/0001-22 - RODRIGUES
RIBEIRO & MACHADO SOARES LTDA

Cancelado - Conforme o Item do Edital 35.3.3( ....) juntamente com a
certidão simplificada emitida pela Junta Comercial, que deverá
acompanhar a documentações acima aludidas, comprovando estar o
mesmo em vigor, com data de expedição não superior a 30 (trinta) dias
da abertura do presente certame e certidão específica; certidão
especifica com validade 01/12/2021. 03/03/2022 12:03:48

15/02/2022 - 10:15:10 6,20 19.786.419/0001-49 - V A DE PAIVA -
EIRELI

Válido

15/02/2022 - 10:16:30 6,15 19.407.080/0001-22 - RODRIGUES
RIBEIRO & MACHADO SOARES LTDA

Cancelado - Conforme o Item do Edital 35.3.3( ....) juntamente com a
certidão simplificada emitida pela Junta Comercial, que deverá
acompanhar a documentações acima aludidas, comprovando estar o
mesmo em vigor, com data de expedição não superior a 30 (trinta) dias
da abertura do presente certame e certidão específica; certidão
especifica com validade 01/12/2021. 03/03/2022 12:03:48

15/02/2022 - 10:16:37 6,27 07.830.560/0001-12 - K SERVIÇO,
COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO-EIRELI

Cancelado - A empresa apresentou a certidão municipal com o
vencimento 20/11/2021.se tratando de empresa Me- no edital 37.7.
Havendo alguma restrição na comprovação de regularidade fiscal e
trabalhista, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, prorrogável
por igual período, para a regularização da documentação, a realização
do pagamento ou parcelamento do débito e a emissão de eventuais
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
No item 35.2.6 do edital e empresa na apresentou em sua totalidade,
,ou seja , ausência da certidão de ações trabalhistas emitida pelo
tribunal regional do trabalho de jurisdição do Estado da sede da
licitante.
No item 35.3.1 -ausência Certidão indicativa dos cartórios de protestos;
No item 35.3.2 ausência , a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no
âmbito Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da
Licitante em nome dos seus sócios.
No item 35.3.3 ausência Certidão de Regularidade Profissional do
Contador (CRP),e o item 35.3.5.3 letra e) Notas explicativas.
15/02/2022 15:35:23

15/02/2022 - 10:16:47 6,10 19.786.419/0001-49 - V A DE PAIVA -
EIRELI

Válido

15/02/2022 - 10:16:50 5,90 07.830.560/0001-12 - K SERVIÇO,
COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO-EIRELI

Cancelado - A empresa apresentou a certidão municipal com o
vencimento 20/11/2021.se tratando de empresa Me- no edital 37.7.
Havendo alguma restrição na comprovação de regularidade fiscal e
trabalhista, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, prorrogável
por igual período, para a regularização da documentação, a realização
do pagamento ou parcelamento do débito e a emissão de eventuais
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
No item 35.2.6 do edital e empresa na apresentou em sua totalidade,
,ou seja , ausência da certidão de ações trabalhistas emitida pelo
tribunal regional do trabalho de jurisdição do Estado da sede da
licitante.
No item 35.3.1 -ausência Certidão indicativa dos cartórios de protestos;
No item 35.3.2 ausência , a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no
âmbito Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da
Licitante em nome dos seus sócios.
No item 35.3.3 ausência Certidão de Regularidade Profissional do
Contador (CRP),e o item 35.3.5.3 letra e) Notas explicativas.
15/02/2022 15:35:23



A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 08/03/2022 às 10:54:34.
Código verificador: 20E7C3

Página 42 de 133

15/02/2022 - 10:17:09 5,80 19.407.080/0001-22 - RODRIGUES
RIBEIRO & MACHADO SOARES LTDA

Cancelado - Conforme o Item do Edital 35.3.3( ....) juntamente com a
certidão simplificada emitida pela Junta Comercial, que deverá
acompanhar a documentações acima aludidas, comprovando estar o
mesmo em vigor, com data de expedição não superior a 30 (trinta) dias
da abertura do presente certame e certidão específica; certidão
especifica com validade 01/12/2021. 03/03/2022 12:03:48

15/02/2022 - 10:17:40 5,69 07.830.560/0001-12 - K SERVIÇO,
COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO-EIRELI

Cancelado - A empresa apresentou a certidão municipal com o
vencimento 20/11/2021.se tratando de empresa Me- no edital 37.7.
Havendo alguma restrição na comprovação de regularidade fiscal e
trabalhista, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, prorrogável
por igual período, para a regularização da documentação, a realização
do pagamento ou parcelamento do débito e a emissão de eventuais
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
No item 35.2.6 do edital e empresa na apresentou em sua totalidade,
,ou seja , ausência da certidão de ações trabalhistas emitida pelo
tribunal regional do trabalho de jurisdição do Estado da sede da
licitante.
No item 35.3.1 -ausência Certidão indicativa dos cartórios de protestos;
No item 35.3.2 ausência , a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no
âmbito Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da
Licitante em nome dos seus sócios.
No item 35.3.3 ausência Certidão de Regularidade Profissional do
Contador (CRP),e o item 35.3.5.3 letra e) Notas explicativas.
15/02/2022 15:35:23

0011 - Rota 11. Livramento, Boa Vista do Iririteua, Cabeceira, km 58 e Curuçá. Após o término das aulas o retorno é inverso.
Data Valor CNPJ Situação

11/02/2022 - 11:48:51 10,45 (proposta) 35.829.669/0001-75 - FURTADO
SOUZA EMPREENDIMENTOS EIRELI
EPP

Válido

11/02/2022 - 21:32:40 10,45 (proposta) 07.830.560/0001-12 - K SERVIÇO,
COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO-EIRELI

Cancelado - A empresa apresentou a certidão municipal com o
vencimento 20/11/2021.se tratando de empresa Me- no edital 37.7.
Havendo alguma restrição na comprovação de regularidade fiscal e
trabalhista, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, prorrogável
por igual período, para a regularização da documentação, a realização
do pagamento ou parcelamento do débito e a emissão de eventuais
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
No item 35.2.6 do edital e empresa na apresentou em sua totalidade,
,ou seja , ausência da certidão de ações trabalhistas emitida pelo
tribunal regional do trabalho de jurisdição do Estado da sede da
licitante.
No item 35.3.1 -ausência Certidão indicativa dos cartórios de protestos;
No item 35.3.2 ausência , a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no
âmbito Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da
Licitante em nome dos seus sócios.
No item 35.3.3 ausência Certidão de Regularidade Profissional do
Contador (CRP),e o item 35.3.5.3 letra e) Notas explicativas.
15/02/2022 15:35:23

13/02/2022 - 15:47:34 9,50 (proposta) 22.823.674/0001-29 - MORAES DE
LIMA TRANSPORTES E SERVICOS -
EIRELI

Válido

14/02/2022 - 11:33:30 10,40 (proposta) 23.829.190/0001-50 - TRANSPORTE
RODO-NORTE LTDA-EPP

Válido

14/02/2022 - 12:48:47 10,43 (proposta) 27.946.653/0001-14 - EDNALDO
JUNIOR DE SOUZA AMARAL EIRELLI

Válido

14/02/2022 - 15:56:42 10,00 (proposta) 19.786.419/0001-49 - V A DE PAIVA -
EIRELI

Válido

14/02/2022 - 18:00:19 8,64 (proposta) 27.459.005/0001-33 - CNIT -
SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA

Válido

14/02/2022 - 19:05:18 8,30 (proposta) 10.366.129/0001-71 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODO FLUVIAL
PAN AMERICANO COOTRANSPAN

Válido

14/02/2022 - 22:10:50 10,40 (proposta) 16.864.119/0001-42 - M N SERVIÇOS
E TRANSPORTE LTDA

Válido

15/02/2022 - 08:20:04 10,45 (proposta) 22.016.274/0001-01 - MULTISERVICE
ENGENHARIA COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

Cancelado - A empresa apresentou a certidão de Protesto na data
26/11/2021 e conforme o edital 35.3.1 ...expedidas pelo distribuidor da
sede da licitante em data não superior a 30 (trinta) dias da abertura do
certame, se outro prazo não constar no(s) documento(s) e, Certidão
negativa de Protesto(s), emitida(s) pelo(s) cartórios competentes da
sede da licitante, datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja
dentro do prazo de validade expresso na(s) própria(s) certidão(ões);
No item 35.4.1 não apresentou em sua totalidade ... acompanhando das
notas fiscais 15/02/2022 16:17:57

15/02/2022 - 08:36:53 10,45 (proposta) 19.407.080/0001-22 - RODRIGUES
RIBEIRO & MACHADO SOARES LTDA

Válido

15/02/2022 - 10:20:50 7,99 23.829.190/0001-50 - TRANSPORTE
RODO-NORTE LTDA-EPP

Válido

15/02/2022 - 10:20:53 7,32 27.946.653/0001-14 - EDNALDO
JUNIOR DE SOUZA AMARAL EIRELLI

Válido

15/02/2022 - 10:21:07 7,10 10.366.129/0001-71 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODO FLUVIAL
PAN AMERICANO COOTRANSPAN

Válido
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15/02/2022 - 10:21:23 7,00 07.830.560/0001-12 - K SERVIÇO,
COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO-EIRELI

Cancelado - A empresa apresentou a certidão municipal com o
vencimento 20/11/2021.se tratando de empresa Me- no edital 37.7.
Havendo alguma restrição na comprovação de regularidade fiscal e
trabalhista, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, prorrogável
por igual período, para a regularização da documentação, a realização
do pagamento ou parcelamento do débito e a emissão de eventuais
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
No item 35.2.6 do edital e empresa na apresentou em sua totalidade,
,ou seja , ausência da certidão de ações trabalhistas emitida pelo
tribunal regional do trabalho de jurisdição do Estado da sede da
licitante.
No item 35.3.1 -ausência Certidão indicativa dos cartórios de protestos;
No item 35.3.2 ausência , a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no
âmbito Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da
Licitante em nome dos seus sócios.
No item 35.3.3 ausência Certidão de Regularidade Profissional do
Contador (CRP),e o item 35.3.5.3 letra e) Notas explicativas.
15/02/2022 15:35:23

15/02/2022 - 10:24:18 9,40 22.016.274/0001-01 - MULTISERVICE
ENGENHARIA COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

Cancelado - A empresa apresentou a certidão de Protesto na data
26/11/2021 e conforme o edital 35.3.1 ...expedidas pelo distribuidor da
sede da licitante em data não superior a 30 (trinta) dias da abertura do
certame, se outro prazo não constar no(s) documento(s) e, Certidão
negativa de Protesto(s), emitida(s) pelo(s) cartórios competentes da
sede da licitante, datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja
dentro do prazo de validade expresso na(s) própria(s) certidão(ões);
No item 35.4.1 não apresentou em sua totalidade ... acompanhando das
notas fiscais 15/02/2022 16:17:57

15/02/2022 - 10:26:05 7,30 27.459.005/0001-33 - CNIT -
SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA

Válido

15/02/2022 - 10:27:06 6,45 19.786.419/0001-49 - V A DE PAIVA -
EIRELI

Válido

15/02/2022 - 10:27:11 7,11 16.864.119/0001-42 - M N SERVIÇOS
E TRANSPORTE LTDA

Válido

15/02/2022 - 10:27:14 6,40 07.830.560/0001-12 - K SERVIÇO,
COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO-EIRELI

Cancelado - A empresa apresentou a certidão municipal com o
vencimento 20/11/2021.se tratando de empresa Me- no edital 37.7.
Havendo alguma restrição na comprovação de regularidade fiscal e
trabalhista, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, prorrogável
por igual período, para a regularização da documentação, a realização
do pagamento ou parcelamento do débito e a emissão de eventuais
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
No item 35.2.6 do edital e empresa na apresentou em sua totalidade,
,ou seja , ausência da certidão de ações trabalhistas emitida pelo
tribunal regional do trabalho de jurisdição do Estado da sede da
licitante.
No item 35.3.1 -ausência Certidão indicativa dos cartórios de protestos;
No item 35.3.2 ausência , a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no
âmbito Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da
Licitante em nome dos seus sócios.
No item 35.3.3 ausência Certidão de Regularidade Profissional do
Contador (CRP),e o item 35.3.5.3 letra e) Notas explicativas.
15/02/2022 15:35:23

15/02/2022 - 10:27:45 7,05 16.864.119/0001-42 - M N SERVIÇOS
E TRANSPORTE LTDA

Válido

15/02/2022 - 10:27:46 8,00 19.407.080/0001-22 - RODRIGUES
RIBEIRO & MACHADO SOARES LTDA

Válido

15/02/2022 - 10:28:37 6,25 19.786.419/0001-49 - V A DE PAIVA -
EIRELI

Válido

15/02/2022 - 10:29:02 6,27 07.830.560/0001-12 - K SERVIÇO,
COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO-EIRELI

Cancelado - A empresa apresentou a certidão municipal com o
vencimento 20/11/2021.se tratando de empresa Me- no edital 37.7.
Havendo alguma restrição na comprovação de regularidade fiscal e
trabalhista, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, prorrogável
por igual período, para a regularização da documentação, a realização
do pagamento ou parcelamento do débito e a emissão de eventuais
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
No item 35.2.6 do edital e empresa na apresentou em sua totalidade,
,ou seja , ausência da certidão de ações trabalhistas emitida pelo
tribunal regional do trabalho de jurisdição do Estado da sede da
licitante.
No item 35.3.1 -ausência Certidão indicativa dos cartórios de protestos;
No item 35.3.2 ausência , a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no
âmbito Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da
Licitante em nome dos seus sócios.
No item 35.3.3 ausência Certidão de Regularidade Profissional do
Contador (CRP),e o item 35.3.5.3 letra e) Notas explicativas.
15/02/2022 15:35:23

15/02/2022 - 10:29:43 7,04 16.864.119/0001-42 - M N SERVIÇOS
E TRANSPORTE LTDA

Válido

0012 - Rota 12. Fama, Marauá, Ananim, Ponta da Rua, Lauro Sodré e Curuçá. Após o término das aulas o roteiro é inverso.
Data Valor CNPJ Situação

11/02/2022 - 13:11:05 10,45 (proposta) 35.829.669/0001-75 - FURTADO
SOUZA EMPREENDIMENTOS EIRELI
EPP

Válido
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11/02/2022 - 21:33:05 10,45 (proposta) 07.830.560/0001-12 - K SERVIÇO,
COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO-EIRELI

Cancelado - A empresa apresentou a certidão municipal com o
vencimento 20/11/2021.se tratando de empresa Me- no edital 37.7.
Havendo alguma restrição na comprovação de regularidade fiscal e
trabalhista, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, prorrogável
por igual período, para a regularização da documentação, a realização
do pagamento ou parcelamento do débito e a emissão de eventuais
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
No item 35.2.6 do edital e empresa na apresentou em sua totalidade,
,ou seja , ausência da certidão de ações trabalhistas emitida pelo
tribunal regional do trabalho de jurisdição do Estado da sede da
licitante.
No item 35.3.1 -ausência Certidão indicativa dos cartórios de protestos;
No item 35.3.2 ausência , a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no
âmbito Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da
Licitante em nome dos seus sócios.
No item 35.3.3 ausência Certidão de Regularidade Profissional do
Contador (CRP),e o item 35.3.5.3 letra e) Notas explicativas.
15/02/2022 15:35:23

13/02/2022 - 15:48:13 9,50 (proposta) 22.823.674/0001-29 - MORAES DE
LIMA TRANSPORTES E SERVICOS -
EIRELI

Válido

14/02/2022 - 11:34:25 10,40 (proposta) 23.829.190/0001-50 - TRANSPORTE
RODO-NORTE LTDA-EPP

Válido

14/02/2022 - 12:49:14 10,43 (proposta) 27.946.653/0001-14 - EDNALDO
JUNIOR DE SOUZA AMARAL EIRELLI

Válido

14/02/2022 - 15:56:42 10,00 (proposta) 19.786.419/0001-49 - V A DE PAIVA -
EIRELI

Válido

14/02/2022 - 19:05:43 8,30 (proposta) 10.366.129/0001-71 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODO FLUVIAL
PAN AMERICANO COOTRANSPAN

Válido

14/02/2022 - 22:02:25 6,85 (proposta) 27.459.005/0001-33 - CNIT -
SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA

Válido

14/02/2022 - 22:12:11 10,40 (proposta) 16.864.119/0001-42 - M N SERVIÇOS
E TRANSPORTE LTDA

Válido

15/02/2022 - 08:20:04 10,45 (proposta) 22.016.274/0001-01 - MULTISERVICE
ENGENHARIA COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

Cancelado - A empresa apresentou a certidão de Protesto na data
26/11/2021 e conforme o edital 35.3.1 ...expedidas pelo distribuidor da
sede da licitante em data não superior a 30 (trinta) dias da abertura do
certame, se outro prazo não constar no(s) documento(s) e, Certidão
negativa de Protesto(s), emitida(s) pelo(s) cartórios competentes da
sede da licitante, datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja
dentro do prazo de validade expresso na(s) própria(s) certidão(ões);
No item 35.4.1 não apresentou em sua totalidade ... acompanhando das
notas fiscais 15/02/2022 16:17:57

15/02/2022 - 08:37:18 10,45 (proposta) 19.407.080/0001-22 - RODRIGUES
RIBEIRO & MACHADO SOARES LTDA

Válido

15/02/2022 - 10:20:56 7,10 10.366.129/0001-71 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODO FLUVIAL
PAN AMERICANO COOTRANSPAN

Válido

15/02/2022 - 10:21:02 7,32 27.946.653/0001-14 - EDNALDO
JUNIOR DE SOUZA AMARAL EIRELLI

Válido

15/02/2022 - 10:21:08 7,99 23.829.190/0001-50 - TRANSPORTE
RODO-NORTE LTDA-EPP

Válido

15/02/2022 - 10:21:27 6,80 07.830.560/0001-12 - K SERVIÇO,
COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO-EIRELI

Cancelado - A empresa apresentou a certidão municipal com o
vencimento 20/11/2021.se tratando de empresa Me- no edital 37.7.
Havendo alguma restrição na comprovação de regularidade fiscal e
trabalhista, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, prorrogável
por igual período, para a regularização da documentação, a realização
do pagamento ou parcelamento do débito e a emissão de eventuais
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
No item 35.2.6 do edital e empresa na apresentou em sua totalidade,
,ou seja , ausência da certidão de ações trabalhistas emitida pelo
tribunal regional do trabalho de jurisdição do Estado da sede da
licitante.
No item 35.3.1 -ausência Certidão indicativa dos cartórios de protestos;
No item 35.3.2 ausência , a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no
âmbito Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da
Licitante em nome dos seus sócios.
No item 35.3.3 ausência Certidão de Regularidade Profissional do
Contador (CRP),e o item 35.3.5.3 letra e) Notas explicativas.
15/02/2022 15:35:23

15/02/2022 - 10:24:14 9,40 22.016.274/0001-01 - MULTISERVICE
ENGENHARIA COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

Cancelado - A empresa apresentou a certidão de Protesto na data
26/11/2021 e conforme o edital 35.3.1 ...expedidas pelo distribuidor da
sede da licitante em data não superior a 30 (trinta) dias da abertura do
certame, se outro prazo não constar no(s) documento(s) e, Certidão
negativa de Protesto(s), emitida(s) pelo(s) cartórios competentes da
sede da licitante, datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja
dentro do prazo de validade expresso na(s) própria(s) certidão(ões);
No item 35.4.1 não apresentou em sua totalidade ... acompanhando das
notas fiscais 15/02/2022 16:17:57

15/02/2022 - 10:24:54 6,75 27.946.653/0001-14 - EDNALDO
JUNIOR DE SOUZA AMARAL EIRELLI

Válido
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15/02/2022 - 10:25:48 6,70 07.830.560/0001-12 - K SERVIÇO,
COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO-EIRELI

Cancelado - A empresa apresentou a certidão municipal com o
vencimento 20/11/2021.se tratando de empresa Me- no edital 37.7.
Havendo alguma restrição na comprovação de regularidade fiscal e
trabalhista, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, prorrogável
por igual período, para a regularização da documentação, a realização
do pagamento ou parcelamento do débito e a emissão de eventuais
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
No item 35.2.6 do edital e empresa na apresentou em sua totalidade,
,ou seja , ausência da certidão de ações trabalhistas emitida pelo
tribunal regional do trabalho de jurisdição do Estado da sede da
licitante.
No item 35.3.1 -ausência Certidão indicativa dos cartórios de protestos;
No item 35.3.2 ausência , a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no
âmbito Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da
Licitante em nome dos seus sócios.
No item 35.3.3 ausência Certidão de Regularidade Profissional do
Contador (CRP),e o item 35.3.5.3 letra e) Notas explicativas.
15/02/2022 15:35:23

15/02/2022 - 10:26:27 6,50 27.946.653/0001-14 - EDNALDO
JUNIOR DE SOUZA AMARAL EIRELLI

Válido

15/02/2022 - 10:26:33 6,65 19.786.419/0001-49 - V A DE PAIVA -
EIRELI

Válido

15/02/2022 - 10:26:48 6,45 19.786.419/0001-49 - V A DE PAIVA -
EIRELI

Válido

15/02/2022 - 10:27:04 6,40 07.830.560/0001-12 - K SERVIÇO,
COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO-EIRELI

Cancelado - A empresa apresentou a certidão municipal com o
vencimento 20/11/2021.se tratando de empresa Me- no edital 37.7.
Havendo alguma restrição na comprovação de regularidade fiscal e
trabalhista, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, prorrogável
por igual período, para a regularização da documentação, a realização
do pagamento ou parcelamento do débito e a emissão de eventuais
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
No item 35.2.6 do edital e empresa na apresentou em sua totalidade,
,ou seja , ausência da certidão de ações trabalhistas emitida pelo
tribunal regional do trabalho de jurisdição do Estado da sede da
licitante.
No item 35.3.1 -ausência Certidão indicativa dos cartórios de protestos;
No item 35.3.2 ausência , a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no
âmbito Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da
Licitante em nome dos seus sócios.
No item 35.3.3 ausência Certidão de Regularidade Profissional do
Contador (CRP),e o item 35.3.5.3 letra e) Notas explicativas.
15/02/2022 15:35:23

15/02/2022 - 10:27:17 6,30 19.786.419/0001-49 - V A DE PAIVA -
EIRELI

Válido

15/02/2022 - 10:27:17 7,11 16.864.119/0001-42 - M N SERVIÇOS
E TRANSPORTE LTDA

Válido

15/02/2022 - 10:27:36 6,20 27.946.653/0001-14 - EDNALDO
JUNIOR DE SOUZA AMARAL EIRELLI

Válido

15/02/2022 - 10:27:48 6,27 07.830.560/0001-12 - K SERVIÇO,
COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO-EIRELI

Cancelado - A empresa apresentou a certidão municipal com o
vencimento 20/11/2021.se tratando de empresa Me- no edital 37.7.
Havendo alguma restrição na comprovação de regularidade fiscal e
trabalhista, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, prorrogável
por igual período, para a regularização da documentação, a realização
do pagamento ou parcelamento do débito e a emissão de eventuais
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
No item 35.2.6 do edital e empresa na apresentou em sua totalidade,
,ou seja , ausência da certidão de ações trabalhistas emitida pelo
tribunal regional do trabalho de jurisdição do Estado da sede da
licitante.
No item 35.3.1 -ausência Certidão indicativa dos cartórios de protestos;
No item 35.3.2 ausência , a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no
âmbito Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da
Licitante em nome dos seus sócios.
No item 35.3.3 ausência Certidão de Regularidade Profissional do
Contador (CRP),e o item 35.3.5.3 letra e) Notas explicativas.
15/02/2022 15:35:23

15/02/2022 - 10:27:51 7,05 16.864.119/0001-42 - M N SERVIÇOS
E TRANSPORTE LTDA

Válido

15/02/2022 - 10:28:04 8,00 19.407.080/0001-22 - RODRIGUES
RIBEIRO & MACHADO SOARES LTDA

Válido

15/02/2022 - 10:28:45 6,15 19.786.419/0001-49 - V A DE PAIVA -
EIRELI

Válido

15/02/2022 - 10:29:30 6,14 27.946.653/0001-14 - EDNALDO
JUNIOR DE SOUZA AMARAL EIRELLI

Válido

15/02/2022 - 10:29:43 6,00 19.786.419/0001-49 - V A DE PAIVA -
EIRELI

Válido

15/02/2022 - 10:29:57 7,04 16.864.119/0001-42 - M N SERVIÇOS
E TRANSPORTE LTDA

Válido

0013 - Rota 13. Murajá, Canaã, Curuçá. Após o término das aulas o roteiro é inverso.
Data Valor CNPJ Situação

11/02/2022 - 13:12:21 10,45 (proposta) 35.829.669/0001-75 - FURTADO
SOUZA EMPREENDIMENTOS EIRELI
EPP

Válido
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11/02/2022 - 21:33:31 10,45 (proposta) 07.830.560/0001-12 - K SERVIÇO,
COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO-EIRELI

Cancelado - A empresa apresentou a certidão municipal com o
vencimento 20/11/2021.se tratando de empresa Me- no edital 37.7.
Havendo alguma restrição na comprovação de regularidade fiscal e
trabalhista, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, prorrogável
por igual período, para a regularização da documentação, a realização
do pagamento ou parcelamento do débito e a emissão de eventuais
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
No item 35.2.6 do edital e empresa na apresentou em sua totalidade,
,ou seja , ausência da certidão de ações trabalhistas emitida pelo
tribunal regional do trabalho de jurisdição do Estado da sede da
licitante.
No item 35.3.1 -ausência Certidão indicativa dos cartórios de protestos;
No item 35.3.2 ausência , a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no
âmbito Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da
Licitante em nome dos seus sócios.
No item 35.3.3 ausência Certidão de Regularidade Profissional do
Contador (CRP),e o item 35.3.5.3 letra e) Notas explicativas.
15/02/2022 15:35:23

13/02/2022 - 15:48:32 9,50 (proposta) 22.823.674/0001-29 - MORAES DE
LIMA TRANSPORTES E SERVICOS -
EIRELI

Válido

14/02/2022 - 11:35:23 10,40 (proposta) 23.829.190/0001-50 - TRANSPORTE
RODO-NORTE LTDA-EPP

Válido

14/02/2022 - 12:49:43 10,43 (proposta) 27.946.653/0001-14 - EDNALDO
JUNIOR DE SOUZA AMARAL EIRELLI

Válido

14/02/2022 - 15:56:42 10,00 (proposta) 19.786.419/0001-49 - V A DE PAIVA -
EIRELI

Válido

14/02/2022 - 18:01:28 8,10 (proposta) 27.459.005/0001-33 - CNIT -
SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA

Válido

14/02/2022 - 19:06:18 8,30 (proposta) 10.366.129/0001-71 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODO FLUVIAL
PAN AMERICANO COOTRANSPAN

Válido

14/02/2022 - 22:13:24 10,40 (proposta) 16.864.119/0001-42 - M N SERVIÇOS
E TRANSPORTE LTDA

Válido

15/02/2022 - 08:20:04 10,45 (proposta) 22.016.274/0001-01 - MULTISERVICE
ENGENHARIA COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

Cancelado - A empresa apresentou a certidão de Protesto na data
26/11/2021 e conforme o edital 35.3.1 ...expedidas pelo distribuidor da
sede da licitante em data não superior a 30 (trinta) dias da abertura do
certame, se outro prazo não constar no(s) documento(s) e, Certidão
negativa de Protesto(s), emitida(s) pelo(s) cartórios competentes da
sede da licitante, datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja
dentro do prazo de validade expresso na(s) própria(s) certidão(ões);
No item 35.4.1 não apresentou em sua totalidade ... acompanhando das
notas fiscais 15/02/2022 16:17:57

15/02/2022 - 08:37:36 10,45 (proposta) 19.407.080/0001-22 - RODRIGUES
RIBEIRO & MACHADO SOARES LTDA

Válido

15/02/2022 - 10:21:13 7,32 27.946.653/0001-14 - EDNALDO
JUNIOR DE SOUZA AMARAL EIRELLI

Válido

15/02/2022 - 10:21:16 7,10 10.366.129/0001-71 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODO FLUVIAL
PAN AMERICANO COOTRANSPAN

Válido

15/02/2022 - 10:21:26 7,99 23.829.190/0001-50 - TRANSPORTE
RODO-NORTE LTDA-EPP

Válido

15/02/2022 - 10:21:33 7,09 07.830.560/0001-12 - K SERVIÇO,
COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO-EIRELI

Cancelado - A empresa apresentou a certidão municipal com o
vencimento 20/11/2021.se tratando de empresa Me- no edital 37.7.
Havendo alguma restrição na comprovação de regularidade fiscal e
trabalhista, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, prorrogável
por igual período, para a regularização da documentação, a realização
do pagamento ou parcelamento do débito e a emissão de eventuais
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
No item 35.2.6 do edital e empresa na apresentou em sua totalidade,
,ou seja , ausência da certidão de ações trabalhistas emitida pelo
tribunal regional do trabalho de jurisdição do Estado da sede da
licitante.
No item 35.3.1 -ausência Certidão indicativa dos cartórios de protestos;
No item 35.3.2 ausência , a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no
âmbito Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da
Licitante em nome dos seus sócios.
No item 35.3.3 ausência Certidão de Regularidade Profissional do
Contador (CRP),e o item 35.3.5.3 letra e) Notas explicativas.
15/02/2022 15:35:23

15/02/2022 - 10:24:11 9,40 22.016.274/0001-01 - MULTISERVICE
ENGENHARIA COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

Cancelado - A empresa apresentou a certidão de Protesto na data
26/11/2021 e conforme o edital 35.3.1 ...expedidas pelo distribuidor da
sede da licitante em data não superior a 30 (trinta) dias da abertura do
certame, se outro prazo não constar no(s) documento(s) e, Certidão
negativa de Protesto(s), emitida(s) pelo(s) cartórios competentes da
sede da licitante, datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja
dentro do prazo de validade expresso na(s) própria(s) certidão(ões);
No item 35.4.1 não apresentou em sua totalidade ... acompanhando das
notas fiscais 15/02/2022 16:17:57

15/02/2022 - 10:24:50 7,05 19.407.080/0001-22 - RODRIGUES
RIBEIRO & MACHADO SOARES LTDA

Válido
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15/02/2022 - 10:25:56 7,00 07.830.560/0001-12 - K SERVIÇO,
COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO-EIRELI

Cancelado - A empresa apresentou a certidão municipal com o
vencimento 20/11/2021.se tratando de empresa Me- no edital 37.7.
Havendo alguma restrição na comprovação de regularidade fiscal e
trabalhista, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, prorrogável
por igual período, para a regularização da documentação, a realização
do pagamento ou parcelamento do débito e a emissão de eventuais
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
No item 35.2.6 do edital e empresa na apresentou em sua totalidade,
,ou seja , ausência da certidão de ações trabalhistas emitida pelo
tribunal regional do trabalho de jurisdição do Estado da sede da
licitante.
No item 35.3.1 -ausência Certidão indicativa dos cartórios de protestos;
No item 35.3.2 ausência , a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no
âmbito Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da
Licitante em nome dos seus sócios.
No item 35.3.3 ausência Certidão de Regularidade Profissional do
Contador (CRP),e o item 35.3.5.3 letra e) Notas explicativas.
15/02/2022 15:35:23

15/02/2022 - 10:26:17 7,30 27.459.005/0001-33 - CNIT -
SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA

Válido

15/02/2022 - 10:27:22 7,11 16.864.119/0001-42 - M N SERVIÇOS
E TRANSPORTE LTDA

Válido

15/02/2022 - 10:27:29 6,50 19.786.419/0001-49 - V A DE PAIVA -
EIRELI

Válido

15/02/2022 - 10:28:20 6,45 07.830.560/0001-12 - K SERVIÇO,
COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO-EIRELI

Cancelado - A empresa apresentou a certidão municipal com o
vencimento 20/11/2021.se tratando de empresa Me- no edital 37.7.
Havendo alguma restrição na comprovação de regularidade fiscal e
trabalhista, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, prorrogável
por igual período, para a regularização da documentação, a realização
do pagamento ou parcelamento do débito e a emissão de eventuais
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
No item 35.2.6 do edital e empresa na apresentou em sua totalidade,
,ou seja , ausência da certidão de ações trabalhistas emitida pelo
tribunal regional do trabalho de jurisdição do Estado da sede da
licitante.
No item 35.3.1 -ausência Certidão indicativa dos cartórios de protestos;
No item 35.3.2 ausência , a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no
âmbito Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da
Licitante em nome dos seus sócios.
No item 35.3.3 ausência Certidão de Regularidade Profissional do
Contador (CRP),e o item 35.3.5.3 letra e) Notas explicativas.
15/02/2022 15:35:23

15/02/2022 - 10:28:29 7,04 16.864.119/0001-42 - M N SERVIÇOS
E TRANSPORTE LTDA

Válido

15/02/2022 - 10:28:53 6,30 19.786.419/0001-49 - V A DE PAIVA -
EIRELI

Válido

15/02/2022 - 10:29:36 6,29 07.830.560/0001-12 - K SERVIÇO,
COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO-EIRELI

Cancelado - A empresa apresentou a certidão municipal com o
vencimento 20/11/2021.se tratando de empresa Me- no edital 37.7.
Havendo alguma restrição na comprovação de regularidade fiscal e
trabalhista, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, prorrogável
por igual período, para a regularização da documentação, a realização
do pagamento ou parcelamento do débito e a emissão de eventuais
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
No item 35.2.6 do edital e empresa na apresentou em sua totalidade,
,ou seja , ausência da certidão de ações trabalhistas emitida pelo
tribunal regional do trabalho de jurisdição do Estado da sede da
licitante.
No item 35.3.1 -ausência Certidão indicativa dos cartórios de protestos;
No item 35.3.2 ausência , a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no
âmbito Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da
Licitante em nome dos seus sócios.
No item 35.3.3 ausência Certidão de Regularidade Profissional do
Contador (CRP),e o item 35.3.5.3 letra e) Notas explicativas.
15/02/2022 15:35:23

15/02/2022 - 10:29:59 6,00 19.786.419/0001-49 - V A DE PAIVA -
EIRELI

Válido

15/02/2022 - 10:31:08 6,27 07.830.560/0001-12 - K SERVIÇO,
COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO-EIRELI

Cancelado - A empresa apresentou a certidão municipal com o
vencimento 20/11/2021.se tratando de empresa Me- no edital 37.7.
Havendo alguma restrição na comprovação de regularidade fiscal e
trabalhista, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, prorrogável
por igual período, para a regularização da documentação, a realização
do pagamento ou parcelamento do débito e a emissão de eventuais
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
No item 35.2.6 do edital e empresa na apresentou em sua totalidade,
,ou seja , ausência da certidão de ações trabalhistas emitida pelo
tribunal regional do trabalho de jurisdição do Estado da sede da
licitante.
No item 35.3.1 -ausência Certidão indicativa dos cartórios de protestos;
No item 35.3.2 ausência , a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no
âmbito Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da
Licitante em nome dos seus sócios.
No item 35.3.3 ausência Certidão de Regularidade Profissional do
Contador (CRP),e o item 35.3.5.3 letra e) Notas explicativas.
15/02/2022 15:35:23

0014 - Rota 14. Terra Amarela, Nazaré do Mocajuba, Marauazinho, Magalhães Barata KM 42, Ananim, Curuçá. Após o término
das aulas o roteiro é inverso.
Data Valor CNPJ Situação

11/02/2022 - 13:15:12 10,45 (proposta) 35.829.669/0001-75 - FURTADO
SOUZA EMPREENDIMENTOS EIRELI
EPP

Válido
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11/02/2022 - 21:33:52 10,45 (proposta) 07.830.560/0001-12 - K SERVIÇO,
COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO-EIRELI

Cancelado - A empresa apresentou a certidão municipal com o
vencimento 20/11/2021.se tratando de empresa Me- no edital 37.7.
Havendo alguma restrição na comprovação de regularidade fiscal e
trabalhista, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, prorrogável
por igual período, para a regularização da documentação, a realização
do pagamento ou parcelamento do débito e a emissão de eventuais
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
No item 35.2.6 do edital e empresa na apresentou em sua totalidade,
,ou seja , ausência da certidão de ações trabalhistas emitida pelo
tribunal regional do trabalho de jurisdição do Estado da sede da
licitante.
No item 35.3.1 -ausência Certidão indicativa dos cartórios de protestos;
No item 35.3.2 ausência , a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no
âmbito Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da
Licitante em nome dos seus sócios.
No item 35.3.3 ausência Certidão de Regularidade Profissional do
Contador (CRP),e o item 35.3.5.3 letra e) Notas explicativas.
15/02/2022 15:35:23

13/02/2022 - 15:49:01 9,50 (proposta) 22.823.674/0001-29 - MORAES DE
LIMA TRANSPORTES E SERVICOS -
EIRELI

Válido

14/02/2022 - 11:36:22 10,40 (proposta) 23.829.190/0001-50 - TRANSPORTE
RODO-NORTE LTDA-EPP

Válido

14/02/2022 - 12:50:32 10,43 (proposta) 27.946.653/0001-14 - EDNALDO
JUNIOR DE SOUZA AMARAL EIRELLI

Cancelado - Conforme edital item 35.2.6 Nao apresentou em sua
totalidade ,certidão de açoes trabalhistas da 8º reginol do trabalho-trt8.;
Item 35.3.1. Certidão Negativa de Falência, Concordata, de
recuperação judicial ou extrajudicial (Lei nº 11.101, de 9.2.2005) e ente
federal, juntamente com a Certidão indicativa dos cartórios (...);
Item 35.3.3(...)juntamente com a certidão simplificada emitida pela
Junta Comercial, que deverá acompanhar a documentações acima
aludidas, comprovando estar o mesmo em vigor, com data de
expedição não superior a 30 (trinta) dias da abertura do presente
certame e certidão específica; data 14/01/2022, abertura do certame
15/02/2022. 03/03/2022 14:29:38

14/02/2022 - 15:56:42 10,00 (proposta) 19.786.419/0001-49 - V A DE PAIVA -
EIRELI

Válido

14/02/2022 - 18:03:34 10,45 (proposta) 27.459.005/0001-33 - CNIT -
SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA

Válido

14/02/2022 - 19:06:44 8,30 (proposta) 10.366.129/0001-71 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODO FLUVIAL
PAN AMERICANO COOTRANSPAN

Válido

14/02/2022 - 22:14:29 10,40 (proposta) 16.864.119/0001-42 - M N SERVIÇOS
E TRANSPORTE LTDA

Válido

15/02/2022 - 08:20:04 10,45 (proposta) 22.016.274/0001-01 - MULTISERVICE
ENGENHARIA COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

Cancelado - A empresa apresentou a certidão de Protesto na data
26/11/2021 e conforme o edital 35.3.1 ...expedidas pelo distribuidor da
sede da licitante em data não superior a 30 (trinta) dias da abertura do
certame, se outro prazo não constar no(s) documento(s) e, Certidão
negativa de Protesto(s), emitida(s) pelo(s) cartórios competentes da
sede da licitante, datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja
dentro do prazo de validade expresso na(s) própria(s) certidão(ões);
No item 35.4.1 não apresentou em sua totalidade ... acompanhando das
notas fiscais 15/02/2022 16:17:57

15/02/2022 - 08:38:01 10,45 (proposta) 19.407.080/0001-22 - RODRIGUES
RIBEIRO & MACHADO SOARES LTDA

Válido

15/02/2022 - 10:21:21 7,32 27.946.653/0001-14 - EDNALDO
JUNIOR DE SOUZA AMARAL EIRELLI

Cancelado - Conforme edital item 35.2.6 Nao apresentou em sua
totalidade ,certidão de açoes trabalhistas da 8º reginol do trabalho-trt8.;
Item 35.3.1. Certidão Negativa de Falência, Concordata, de
recuperação judicial ou extrajudicial (Lei nº 11.101, de 9.2.2005) e ente
federal, juntamente com a Certidão indicativa dos cartórios (...);
Item 35.3.3(...)juntamente com a certidão simplificada emitida pela
Junta Comercial, que deverá acompanhar a documentações acima
aludidas, comprovando estar o mesmo em vigor, com data de
expedição não superior a 30 (trinta) dias da abertura do presente
certame e certidão específica; data 14/01/2022, abertura do certame
15/02/2022. 03/03/2022 14:29:38

15/02/2022 - 10:21:37 7,31 07.830.560/0001-12 - K SERVIÇO,
COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO-EIRELI

Cancelado - A empresa apresentou a certidão municipal com o
vencimento 20/11/2021.se tratando de empresa Me- no edital 37.7.
Havendo alguma restrição na comprovação de regularidade fiscal e
trabalhista, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, prorrogável
por igual período, para a regularização da documentação, a realização
do pagamento ou parcelamento do débito e a emissão de eventuais
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
No item 35.2.6 do edital e empresa na apresentou em sua totalidade,
,ou seja , ausência da certidão de ações trabalhistas emitida pelo
tribunal regional do trabalho de jurisdição do Estado da sede da
licitante.
No item 35.3.1 -ausência Certidão indicativa dos cartórios de protestos;
No item 35.3.2 ausência , a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no
âmbito Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da
Licitante em nome dos seus sócios.
No item 35.3.3 ausência Certidão de Regularidade Profissional do
Contador (CRP),e o item 35.3.5.3 letra e) Notas explicativas.
15/02/2022 15:35:23

15/02/2022 - 10:21:51 7,99 23.829.190/0001-50 - TRANSPORTE
RODO-NORTE LTDA-EPP

Válido

15/02/2022 - 10:22:31 7,10 10.366.129/0001-71 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODO FLUVIAL
PAN AMERICANO COOTRANSPAN

Válido
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15/02/2022 - 10:23:25 7,09 07.830.560/0001-12 - K SERVIÇO,
COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO-EIRELI

Cancelado - A empresa apresentou a certidão municipal com o
vencimento 20/11/2021.se tratando de empresa Me- no edital 37.7.
Havendo alguma restrição na comprovação de regularidade fiscal e
trabalhista, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, prorrogável
por igual período, para a regularização da documentação, a realização
do pagamento ou parcelamento do débito e a emissão de eventuais
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
No item 35.2.6 do edital e empresa na apresentou em sua totalidade,
,ou seja , ausência da certidão de ações trabalhistas emitida pelo
tribunal regional do trabalho de jurisdição do Estado da sede da
licitante.
No item 35.3.1 -ausência Certidão indicativa dos cartórios de protestos;
No item 35.3.2 ausência , a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no
âmbito Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da
Licitante em nome dos seus sócios.
No item 35.3.3 ausência Certidão de Regularidade Profissional do
Contador (CRP),e o item 35.3.5.3 letra e) Notas explicativas.
15/02/2022 15:35:23

15/02/2022 - 10:24:09 9,40 22.016.274/0001-01 - MULTISERVICE
ENGENHARIA COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

Cancelado - A empresa apresentou a certidão de Protesto na data
26/11/2021 e conforme o edital 35.3.1 ...expedidas pelo distribuidor da
sede da licitante em data não superior a 30 (trinta) dias da abertura do
certame, se outro prazo não constar no(s) documento(s) e, Certidão
negativa de Protesto(s), emitida(s) pelo(s) cartórios competentes da
sede da licitante, datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja
dentro do prazo de validade expresso na(s) própria(s) certidão(ões);
No item 35.4.1 não apresentou em sua totalidade ... acompanhando das
notas fiscais 15/02/2022 16:17:57

15/02/2022 - 10:24:23 7,00 27.946.653/0001-14 - EDNALDO
JUNIOR DE SOUZA AMARAL EIRELLI

Cancelado - Conforme edital item 35.2.6 Nao apresentou em sua
totalidade ,certidão de açoes trabalhistas da 8º reginol do trabalho-trt8.;
Item 35.3.1. Certidão Negativa de Falência, Concordata, de
recuperação judicial ou extrajudicial (Lei nº 11.101, de 9.2.2005) e ente
federal, juntamente com a Certidão indicativa dos cartórios (...);
Item 35.3.3(...)juntamente com a certidão simplificada emitida pela
Junta Comercial, que deverá acompanhar a documentações acima
aludidas, comprovando estar o mesmo em vigor, com data de
expedição não superior a 30 (trinta) dias da abertura do presente
certame e certidão específica; data 14/01/2022, abertura do certame
15/02/2022. 03/03/2022 14:29:38

15/02/2022 - 10:26:00 6,95 07.830.560/0001-12 - K SERVIÇO,
COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO-EIRELI

Cancelado - A empresa apresentou a certidão municipal com o
vencimento 20/11/2021.se tratando de empresa Me- no edital 37.7.
Havendo alguma restrição na comprovação de regularidade fiscal e
trabalhista, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, prorrogável
por igual período, para a regularização da documentação, a realização
do pagamento ou parcelamento do débito e a emissão de eventuais
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
No item 35.2.6 do edital e empresa na apresentou em sua totalidade,
,ou seja , ausência da certidão de ações trabalhistas emitida pelo
tribunal regional do trabalho de jurisdição do Estado da sede da
licitante.
No item 35.3.1 -ausência Certidão indicativa dos cartórios de protestos;
No item 35.3.2 ausência , a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no
âmbito Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da
Licitante em nome dos seus sócios.
No item 35.3.3 ausência Certidão de Regularidade Profissional do
Contador (CRP),e o item 35.3.5.3 letra e) Notas explicativas.
15/02/2022 15:35:23

15/02/2022 - 10:26:28 7,30 27.459.005/0001-33 - CNIT -
SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA

Válido

15/02/2022 - 10:26:37 6,90 27.946.653/0001-14 - EDNALDO
JUNIOR DE SOUZA AMARAL EIRELLI

Cancelado - Conforme edital item 35.2.6 Nao apresentou em sua
totalidade ,certidão de açoes trabalhistas da 8º reginol do trabalho-trt8.;
Item 35.3.1. Certidão Negativa de Falência, Concordata, de
recuperação judicial ou extrajudicial (Lei nº 11.101, de 9.2.2005) e ente
federal, juntamente com a Certidão indicativa dos cartórios (...);
Item 35.3.3(...)juntamente com a certidão simplificada emitida pela
Junta Comercial, que deverá acompanhar a documentações acima
aludidas, comprovando estar o mesmo em vigor, com data de
expedição não superior a 30 (trinta) dias da abertura do presente
certame e certidão específica; data 14/01/2022, abertura do certame
15/02/2022. 03/03/2022 14:29:38

15/02/2022 - 10:27:09 6,85 07.830.560/0001-12 - K SERVIÇO,
COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO-EIRELI

Cancelado - A empresa apresentou a certidão municipal com o
vencimento 20/11/2021.se tratando de empresa Me- no edital 37.7.
Havendo alguma restrição na comprovação de regularidade fiscal e
trabalhista, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, prorrogável
por igual período, para a regularização da documentação, a realização
do pagamento ou parcelamento do débito e a emissão de eventuais
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
No item 35.2.6 do edital e empresa na apresentou em sua totalidade,
,ou seja , ausência da certidão de ações trabalhistas emitida pelo
tribunal regional do trabalho de jurisdição do Estado da sede da
licitante.
No item 35.3.1 -ausência Certidão indicativa dos cartórios de protestos;
No item 35.3.2 ausência , a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no
âmbito Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da
Licitante em nome dos seus sócios.
No item 35.3.3 ausência Certidão de Regularidade Profissional do
Contador (CRP),e o item 35.3.5.3 letra e) Notas explicativas.
15/02/2022 15:35:23

15/02/2022 - 10:27:27 7,11 16.864.119/0001-42 - M N SERVIÇOS
E TRANSPORTE LTDA

Válido

15/02/2022 - 10:27:37 6,50 19.786.419/0001-49 - V A DE PAIVA -
EIRELI

Válido
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15/02/2022 - 10:27:43 6,80 27.946.653/0001-14 - EDNALDO
JUNIOR DE SOUZA AMARAL EIRELLI

Cancelado - Conforme edital item 35.2.6 Nao apresentou em sua
totalidade ,certidão de açoes trabalhistas da 8º reginol do trabalho-trt8.;
Item 35.3.1. Certidão Negativa de Falência, Concordata, de
recuperação judicial ou extrajudicial (Lei nº 11.101, de 9.2.2005) e ente
federal, juntamente com a Certidão indicativa dos cartórios (...);
Item 35.3.3(...)juntamente com a certidão simplificada emitida pela
Junta Comercial, que deverá acompanhar a documentações acima
aludidas, comprovando estar o mesmo em vigor, com data de
expedição não superior a 30 (trinta) dias da abertura do presente
certame e certidão específica; data 14/01/2022, abertura do certame
15/02/2022. 03/03/2022 14:29:38

15/02/2022 - 10:28:01 6,40 27.946.653/0001-14 - EDNALDO
JUNIOR DE SOUZA AMARAL EIRELLI

Cancelado - Conforme edital item 35.2.6 Nao apresentou em sua
totalidade ,certidão de açoes trabalhistas da 8º reginol do trabalho-trt8.;
Item 35.3.1. Certidão Negativa de Falência, Concordata, de
recuperação judicial ou extrajudicial (Lei nº 11.101, de 9.2.2005) e ente
federal, juntamente com a Certidão indicativa dos cartórios (...);
Item 35.3.3(...)juntamente com a certidão simplificada emitida pela
Junta Comercial, que deverá acompanhar a documentações acima
aludidas, comprovando estar o mesmo em vigor, com data de
expedição não superior a 30 (trinta) dias da abertura do presente
certame e certidão específica; data 14/01/2022, abertura do certame
15/02/2022. 03/03/2022 14:29:38

15/02/2022 - 10:28:18 8,00 19.407.080/0001-22 - RODRIGUES
RIBEIRO & MACHADO SOARES LTDA

Válido

15/02/2022 - 10:28:25 6,35 07.830.560/0001-12 - K SERVIÇO,
COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO-EIRELI

Cancelado - A empresa apresentou a certidão municipal com o
vencimento 20/11/2021.se tratando de empresa Me- no edital 37.7.
Havendo alguma restrição na comprovação de regularidade fiscal e
trabalhista, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, prorrogável
por igual período, para a regularização da documentação, a realização
do pagamento ou parcelamento do débito e a emissão de eventuais
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
No item 35.2.6 do edital e empresa na apresentou em sua totalidade,
,ou seja , ausência da certidão de ações trabalhistas emitida pelo
tribunal regional do trabalho de jurisdição do Estado da sede da
licitante.
No item 35.3.1 -ausência Certidão indicativa dos cartórios de protestos;
No item 35.3.2 ausência , a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no
âmbito Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da
Licitante em nome dos seus sócios.
No item 35.3.3 ausência Certidão de Regularidade Profissional do
Contador (CRP),e o item 35.3.5.3 letra e) Notas explicativas.
15/02/2022 15:35:23

15/02/2022 - 10:28:34 7,04 16.864.119/0001-42 - M N SERVIÇOS
E TRANSPORTE LTDA

Válido

15/02/2022 - 10:28:59 6,30 19.786.419/0001-49 - V A DE PAIVA -
EIRELI

Válido

15/02/2022 - 10:29:40 6,29 07.830.560/0001-12 - K SERVIÇO,
COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO-EIRELI

Cancelado - A empresa apresentou a certidão municipal com o
vencimento 20/11/2021.se tratando de empresa Me- no edital 37.7.
Havendo alguma restrição na comprovação de regularidade fiscal e
trabalhista, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, prorrogável
por igual período, para a regularização da documentação, a realização
do pagamento ou parcelamento do débito e a emissão de eventuais
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
No item 35.2.6 do edital e empresa na apresentou em sua totalidade,
,ou seja , ausência da certidão de ações trabalhistas emitida pelo
tribunal regional do trabalho de jurisdição do Estado da sede da
licitante.
No item 35.3.1 -ausência Certidão indicativa dos cartórios de protestos;
No item 35.3.2 ausência , a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no
âmbito Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da
Licitante em nome dos seus sócios.
No item 35.3.3 ausência Certidão de Regularidade Profissional do
Contador (CRP),e o item 35.3.5.3 letra e) Notas explicativas.
15/02/2022 15:35:23

15/02/2022 - 10:30:04 6,25 27.946.653/0001-14 - EDNALDO
JUNIOR DE SOUZA AMARAL EIRELLI

Cancelado - Conforme edital item 35.2.6 Nao apresentou em sua
totalidade ,certidão de açoes trabalhistas da 8º reginol do trabalho-trt8.;
Item 35.3.1. Certidão Negativa de Falência, Concordata, de
recuperação judicial ou extrajudicial (Lei nº 11.101, de 9.2.2005) e ente
federal, juntamente com a Certidão indicativa dos cartórios (...);
Item 35.3.3(...)juntamente com a certidão simplificada emitida pela
Junta Comercial, que deverá acompanhar a documentações acima
aludidas, comprovando estar o mesmo em vigor, com data de
expedição não superior a 30 (trinta) dias da abertura do presente
certame e certidão específica; data 14/01/2022, abertura do certame
15/02/2022. 03/03/2022 14:29:38

15/02/2022 - 10:30:16 6,00 19.786.419/0001-49 - V A DE PAIVA -
EIRELI

Válido

15/02/2022 - 10:30:24 5,99 27.946.653/0001-14 - EDNALDO
JUNIOR DE SOUZA AMARAL EIRELLI

Cancelado - Conforme edital item 35.2.6 Nao apresentou em sua
totalidade ,certidão de açoes trabalhistas da 8º reginol do trabalho-trt8.;
Item 35.3.1. Certidão Negativa de Falência, Concordata, de
recuperação judicial ou extrajudicial (Lei nº 11.101, de 9.2.2005) e ente
federal, juntamente com a Certidão indicativa dos cartórios (...);
Item 35.3.3(...)juntamente com a certidão simplificada emitida pela
Junta Comercial, que deverá acompanhar a documentações acima
aludidas, comprovando estar o mesmo em vigor, com data de
expedição não superior a 30 (trinta) dias da abertura do presente
certame e certidão específica; data 14/01/2022, abertura do certame
15/02/2022. 03/03/2022 14:29:38
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15/02/2022 - 10:31:19 6,27 07.830.560/0001-12 - K SERVIÇO,
COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO-EIRELI

Cancelado - A empresa apresentou a certidão municipal com o
vencimento 20/11/2021.se tratando de empresa Me- no edital 37.7.
Havendo alguma restrição na comprovação de regularidade fiscal e
trabalhista, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, prorrogável
por igual período, para a regularização da documentação, a realização
do pagamento ou parcelamento do débito e a emissão de eventuais
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
No item 35.2.6 do edital e empresa na apresentou em sua totalidade,
,ou seja , ausência da certidão de ações trabalhistas emitida pelo
tribunal regional do trabalho de jurisdição do Estado da sede da
licitante.
No item 35.3.1 -ausência Certidão indicativa dos cartórios de protestos;
No item 35.3.2 ausência , a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no
âmbito Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da
Licitante em nome dos seus sócios.
No item 35.3.3 ausência Certidão de Regularidade Profissional do
Contador (CRP),e o item 35.3.5.3 letra e) Notas explicativas.
15/02/2022 15:35:23

0015 - Rota 15. Ananin, Ponta da Rua, KM-50, Lauro Sodré, São Pedro
Data Valor CNPJ Situação

11/02/2022 - 13:16:49 10,45 (proposta) 35.829.669/0001-75 - FURTADO
SOUZA EMPREENDIMENTOS EIRELI
EPP

Válido

11/02/2022 - 21:34:16 10,45 (proposta) 07.830.560/0001-12 - K SERVIÇO,
COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO-EIRELI

Cancelado - A empresa apresentou a certidão municipal com o
vencimento 20/11/2021.se tratando de empresa Me- no edital 37.7.
Havendo alguma restrição na comprovação de regularidade fiscal e
trabalhista, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, prorrogável
por igual período, para a regularização da documentação, a realização
do pagamento ou parcelamento do débito e a emissão de eventuais
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
No item 35.2.6 do edital e empresa na apresentou em sua totalidade,
,ou seja , ausência da certidão de ações trabalhistas emitida pelo
tribunal regional do trabalho de jurisdição do Estado da sede da
licitante.
No item 35.3.1 -ausência Certidão indicativa dos cartórios de protestos;
No item 35.3.2 ausência , a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no
âmbito Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da
Licitante em nome dos seus sócios.
No item 35.3.3 ausência Certidão de Regularidade Profissional do
Contador (CRP),e o item 35.3.5.3 letra e) Notas explicativas.
15/02/2022 15:35:23

13/02/2022 - 15:49:17 9,50 (proposta) 22.823.674/0001-29 - MORAES DE
LIMA TRANSPORTES E SERVICOS -
EIRELI

Válido

14/02/2022 - 11:37:11 10,40 (proposta) 23.829.190/0001-50 - TRANSPORTE
RODO-NORTE LTDA-EPP

Válido

14/02/2022 - 12:51:02 10,43 (proposta) 27.946.653/0001-14 - EDNALDO
JUNIOR DE SOUZA AMARAL EIRELLI

Válido

14/02/2022 - 15:56:42 10,00 (proposta) 19.786.419/0001-49 - V A DE PAIVA -
EIRELI

Válido

14/02/2022 - 18:04:42 7,39 (proposta) 27.459.005/0001-33 - CNIT -
SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA

Válido

14/02/2022 - 19:07:21 8,30 (proposta) 10.366.129/0001-71 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODO FLUVIAL
PAN AMERICANO COOTRANSPAN

Válido

14/02/2022 - 22:15:27 10,40 (proposta) 16.864.119/0001-42 - M N SERVIÇOS
E TRANSPORTE LTDA

Válido

15/02/2022 - 08:20:04 10,45 (proposta) 22.016.274/0001-01 - MULTISERVICE
ENGENHARIA COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

Cancelado - A empresa apresentou a certidão de Protesto na data
26/11/2021 e conforme o edital 35.3.1 ...expedidas pelo distribuidor da
sede da licitante em data não superior a 30 (trinta) dias da abertura do
certame, se outro prazo não constar no(s) documento(s) e, Certidão
negativa de Protesto(s), emitida(s) pelo(s) cartórios competentes da
sede da licitante, datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja
dentro do prazo de validade expresso na(s) própria(s) certidão(ões);
No item 35.4.1 não apresentou em sua totalidade ... acompanhando das
notas fiscais 15/02/2022 16:17:57

15/02/2022 - 08:38:11 10,45 (proposta) 19.407.080/0001-22 - RODRIGUES
RIBEIRO & MACHADO SOARES LTDA

Válido

15/02/2022 - 10:21:23 7,10 10.366.129/0001-71 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODO FLUVIAL
PAN AMERICANO COOTRANSPAN

Válido

15/02/2022 - 10:21:33 7,32 27.946.653/0001-14 - EDNALDO
JUNIOR DE SOUZA AMARAL EIRELLI

Válido
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15/02/2022 - 10:21:41 7,08 07.830.560/0001-12 - K SERVIÇO,
COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO-EIRELI

Cancelado - A empresa apresentou a certidão municipal com o
vencimento 20/11/2021.se tratando de empresa Me- no edital 37.7.
Havendo alguma restrição na comprovação de regularidade fiscal e
trabalhista, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, prorrogável
por igual período, para a regularização da documentação, a realização
do pagamento ou parcelamento do débito e a emissão de eventuais
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
No item 35.2.6 do edital e empresa na apresentou em sua totalidade,
,ou seja , ausência da certidão de ações trabalhistas emitida pelo
tribunal regional do trabalho de jurisdição do Estado da sede da
licitante.
No item 35.3.1 -ausência Certidão indicativa dos cartórios de protestos;
No item 35.3.2 ausência , a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no
âmbito Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da
Licitante em nome dos seus sócios.
No item 35.3.3 ausência Certidão de Regularidade Profissional do
Contador (CRP),e o item 35.3.5.3 letra e) Notas explicativas.
15/02/2022 15:35:23

15/02/2022 - 10:22:06 7,99 23.829.190/0001-50 - TRANSPORTE
RODO-NORTE LTDA-EPP

Válido

15/02/2022 - 10:24:08 9,40 22.016.274/0001-01 - MULTISERVICE
ENGENHARIA COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

Cancelado - A empresa apresentou a certidão de Protesto na data
26/11/2021 e conforme o edital 35.3.1 ...expedidas pelo distribuidor da
sede da licitante em data não superior a 30 (trinta) dias da abertura do
certame, se outro prazo não constar no(s) documento(s) e, Certidão
negativa de Protesto(s), emitida(s) pelo(s) cartórios competentes da
sede da licitante, datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja
dentro do prazo de validade expresso na(s) própria(s) certidão(ões);
No item 35.4.1 não apresentou em sua totalidade ... acompanhando das
notas fiscais 15/02/2022 16:17:57

15/02/2022 - 10:25:44 7,07 19.407.080/0001-22 - RODRIGUES
RIBEIRO & MACHADO SOARES LTDA

Válido

15/02/2022 - 10:26:15 7,02 07.830.560/0001-12 - K SERVIÇO,
COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO-EIRELI

Cancelado - A empresa apresentou a certidão municipal com o
vencimento 20/11/2021.se tratando de empresa Me- no edital 37.7.
Havendo alguma restrição na comprovação de regularidade fiscal e
trabalhista, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, prorrogável
por igual período, para a regularização da documentação, a realização
do pagamento ou parcelamento do débito e a emissão de eventuais
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
No item 35.2.6 do edital e empresa na apresentou em sua totalidade,
,ou seja , ausência da certidão de ações trabalhistas emitida pelo
tribunal regional do trabalho de jurisdição do Estado da sede da
licitante.
No item 35.3.1 -ausência Certidão indicativa dos cartórios de protestos;
No item 35.3.2 ausência , a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no
âmbito Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da
Licitante em nome dos seus sócios.
No item 35.3.3 ausência Certidão de Regularidade Profissional do
Contador (CRP),e o item 35.3.5.3 letra e) Notas explicativas.
15/02/2022 15:35:23

15/02/2022 - 10:26:37 7,30 27.459.005/0001-33 - CNIT -
SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA

Válido

15/02/2022 - 10:27:44 6,50 19.786.419/0001-49 - V A DE PAIVA -
EIRELI

Válido

15/02/2022 - 10:28:31 6,45 07.830.560/0001-12 - K SERVIÇO,
COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO-EIRELI

Cancelado - A empresa apresentou a certidão municipal com o
vencimento 20/11/2021.se tratando de empresa Me- no edital 37.7.
Havendo alguma restrição na comprovação de regularidade fiscal e
trabalhista, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, prorrogável
por igual período, para a regularização da documentação, a realização
do pagamento ou parcelamento do débito e a emissão de eventuais
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
No item 35.2.6 do edital e empresa na apresentou em sua totalidade,
,ou seja , ausência da certidão de ações trabalhistas emitida pelo
tribunal regional do trabalho de jurisdição do Estado da sede da
licitante.
No item 35.3.1 -ausência Certidão indicativa dos cartórios de protestos;
No item 35.3.2 ausência , a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no
âmbito Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da
Licitante em nome dos seus sócios.
No item 35.3.3 ausência Certidão de Regularidade Profissional do
Contador (CRP),e o item 35.3.5.3 letra e) Notas explicativas.
15/02/2022 15:35:23

15/02/2022 - 10:28:40 7,04 16.864.119/0001-42 - M N SERVIÇOS
E TRANSPORTE LTDA

Válido

15/02/2022 - 10:29:05 6,35 19.786.419/0001-49 - V A DE PAIVA -
EIRELI

Válido

15/02/2022 - 10:29:47 6,30 07.830.560/0001-12 - K SERVIÇO,
COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO-EIRELI

Cancelado - A empresa apresentou a certidão municipal com o
vencimento 20/11/2021.se tratando de empresa Me- no edital 37.7.
Havendo alguma restrição na comprovação de regularidade fiscal e
trabalhista, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, prorrogável
por igual período, para a regularização da documentação, a realização
do pagamento ou parcelamento do débito e a emissão de eventuais
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
No item 35.2.6 do edital e empresa na apresentou em sua totalidade,
,ou seja , ausência da certidão de ações trabalhistas emitida pelo
tribunal regional do trabalho de jurisdição do Estado da sede da
licitante.
No item 35.3.1 -ausência Certidão indicativa dos cartórios de protestos;
No item 35.3.2 ausência , a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no
âmbito Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da
Licitante em nome dos seus sócios.
No item 35.3.3 ausência Certidão de Regularidade Profissional do
Contador (CRP),e o item 35.3.5.3 letra e) Notas explicativas.
15/02/2022 15:35:23
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15/02/2022 - 10:30:23 6,00 19.786.419/0001-49 - V A DE PAIVA -
EIRELI

Válido

15/02/2022 - 10:31:25 6,27 07.830.560/0001-12 - K SERVIÇO,
COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO-EIRELI

Cancelado - A empresa apresentou a certidão municipal com o
vencimento 20/11/2021.se tratando de empresa Me- no edital 37.7.
Havendo alguma restrição na comprovação de regularidade fiscal e
trabalhista, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, prorrogável
por igual período, para a regularização da documentação, a realização
do pagamento ou parcelamento do débito e a emissão de eventuais
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
No item 35.2.6 do edital e empresa na apresentou em sua totalidade,
,ou seja , ausência da certidão de ações trabalhistas emitida pelo
tribunal regional do trabalho de jurisdição do Estado da sede da
licitante.
No item 35.3.1 -ausência Certidão indicativa dos cartórios de protestos;
No item 35.3.2 ausência , a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no
âmbito Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da
Licitante em nome dos seus sócios.
No item 35.3.3 ausência Certidão de Regularidade Profissional do
Contador (CRP),e o item 35.3.5.3 letra e) Notas explicativas.
15/02/2022 15:35:23

0016 - Rota 16. Valério,Piquiateua, Rio Quente, Curu çá. Após o término das aulas o roteiro é inverso
Data Valor CNPJ Situação

11/02/2022 - 13:18:56 10,45 (proposta) 35.829.669/0001-75 - FURTADO
SOUZA EMPREENDIMENTOS EIRELI
EPP

Válido

11/02/2022 - 21:34:38 10,45 (proposta) 07.830.560/0001-12 - K SERVIÇO,
COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO-EIRELI

Cancelado - A empresa apresentou a certidão municipal com o
vencimento 20/11/2021.se tratando de empresa Me- no edital 37.7.
Havendo alguma restrição na comprovação de regularidade fiscal e
trabalhista, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, prorrogável
por igual período, para a regularização da documentação, a realização
do pagamento ou parcelamento do débito e a emissão de eventuais
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
No item 35.2.6 do edital e empresa na apresentou em sua totalidade,
,ou seja , ausência da certidão de ações trabalhistas emitida pelo
tribunal regional do trabalho de jurisdição do Estado da sede da
licitante.
No item 35.3.1 -ausência Certidão indicativa dos cartórios de protestos;
No item 35.3.2 ausência , a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no
âmbito Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da
Licitante em nome dos seus sócios.
No item 35.3.3 ausência Certidão de Regularidade Profissional do
Contador (CRP),e o item 35.3.5.3 letra e) Notas explicativas.
15/02/2022 15:35:23

13/02/2022 - 15:49:37 9,50 (proposta) 22.823.674/0001-29 - MORAES DE
LIMA TRANSPORTES E SERVICOS -
EIRELI

Válido

14/02/2022 - 11:39:25 10,40 (proposta) 23.829.190/0001-50 - TRANSPORTE
RODO-NORTE LTDA-EPP

Válido

14/02/2022 - 12:51:39 10,43 (proposta) 27.946.653/0001-14 - EDNALDO
JUNIOR DE SOUZA AMARAL EIRELLI

Válido

14/02/2022 - 15:56:42 10,00 (proposta) 19.786.419/0001-49 - V A DE PAIVA -
EIRELI

Válido

14/02/2022 - 18:05:39 8,64 (proposta) 27.459.005/0001-33 - CNIT -
SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA

Válido

14/02/2022 - 19:08:20 8,30 (proposta) 10.366.129/0001-71 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODO FLUVIAL
PAN AMERICANO COOTRANSPAN

Válido

14/02/2022 - 22:16:34 10,40 (proposta) 16.864.119/0001-42 - M N SERVIÇOS
E TRANSPORTE LTDA

Válido

15/02/2022 - 08:20:04 10,45 (proposta) 22.016.274/0001-01 - MULTISERVICE
ENGENHARIA COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

Cancelado - A empresa apresentou a certidão de Protesto na data
26/11/2021 e conforme o edital 35.3.1 ...expedidas pelo distribuidor da
sede da licitante em data não superior a 30 (trinta) dias da abertura do
certame, se outro prazo não constar no(s) documento(s) e, Certidão
negativa de Protesto(s), emitida(s) pelo(s) cartórios competentes da
sede da licitante, datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja
dentro do prazo de validade expresso na(s) própria(s) certidão(ões);
No item 35.4.1 não apresentou em sua totalidade ... acompanhando das
notas fiscais 15/02/2022 16:17:57

15/02/2022 - 08:38:31 10,45 (proposta) 19.407.080/0001-22 - RODRIGUES
RIBEIRO & MACHADO SOARES LTDA

Válido

15/02/2022 - 10:21:43 7,32 27.946.653/0001-14 - EDNALDO
JUNIOR DE SOUZA AMARAL EIRELLI

Válido
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15/02/2022 - 10:21:46 8,25 07.830.560/0001-12 - K SERVIÇO,
COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO-EIRELI

Cancelado - A empresa apresentou a certidão municipal com o
vencimento 20/11/2021.se tratando de empresa Me- no edital 37.7.
Havendo alguma restrição na comprovação de regularidade fiscal e
trabalhista, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, prorrogável
por igual período, para a regularização da documentação, a realização
do pagamento ou parcelamento do débito e a emissão de eventuais
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
No item 35.2.6 do edital e empresa na apresentou em sua totalidade,
,ou seja , ausência da certidão de ações trabalhistas emitida pelo
tribunal regional do trabalho de jurisdição do Estado da sede da
licitante.
No item 35.3.1 -ausência Certidão indicativa dos cartórios de protestos;
No item 35.3.2 ausência , a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no
âmbito Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da
Licitante em nome dos seus sócios.
No item 35.3.3 ausência Certidão de Regularidade Profissional do
Contador (CRP),e o item 35.3.5.3 letra e) Notas explicativas.
15/02/2022 15:35:23

15/02/2022 - 10:22:30 7,99 23.829.190/0001-50 - TRANSPORTE
RODO-NORTE LTDA-EPP

Válido

15/02/2022 - 10:22:47 7,10 10.366.129/0001-71 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODO FLUVIAL
PAN AMERICANO COOTRANSPAN

Válido

15/02/2022 - 10:23:30 7,09 07.830.560/0001-12 - K SERVIÇO,
COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO-EIRELI

Cancelado - A empresa apresentou a certidão municipal com o
vencimento 20/11/2021.se tratando de empresa Me- no edital 37.7.
Havendo alguma restrição na comprovação de regularidade fiscal e
trabalhista, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, prorrogável
por igual período, para a regularização da documentação, a realização
do pagamento ou parcelamento do débito e a emissão de eventuais
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
No item 35.2.6 do edital e empresa na apresentou em sua totalidade,
,ou seja , ausência da certidão de ações trabalhistas emitida pelo
tribunal regional do trabalho de jurisdição do Estado da sede da
licitante.
No item 35.3.1 -ausência Certidão indicativa dos cartórios de protestos;
No item 35.3.2 ausência , a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no
âmbito Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da
Licitante em nome dos seus sócios.
No item 35.3.3 ausência Certidão de Regularidade Profissional do
Contador (CRP),e o item 35.3.5.3 letra e) Notas explicativas.
15/02/2022 15:35:23

15/02/2022 - 10:24:05 9,40 22.016.274/0001-01 - MULTISERVICE
ENGENHARIA COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

Cancelado - A empresa apresentou a certidão de Protesto na data
26/11/2021 e conforme o edital 35.3.1 ...expedidas pelo distribuidor da
sede da licitante em data não superior a 30 (trinta) dias da abertura do
certame, se outro prazo não constar no(s) documento(s) e, Certidão
negativa de Protesto(s), emitida(s) pelo(s) cartórios competentes da
sede da licitante, datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja
dentro do prazo de validade expresso na(s) própria(s) certidão(ões);
No item 35.4.1 não apresentou em sua totalidade ... acompanhando das
notas fiscais 15/02/2022 16:17:57

15/02/2022 - 10:25:04 7,05 19.407.080/0001-22 - RODRIGUES
RIBEIRO & MACHADO SOARES LTDA

Válido

15/02/2022 - 10:26:19 7,00 07.830.560/0001-12 - K SERVIÇO,
COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO-EIRELI

Cancelado - A empresa apresentou a certidão municipal com o
vencimento 20/11/2021.se tratando de empresa Me- no edital 37.7.
Havendo alguma restrição na comprovação de regularidade fiscal e
trabalhista, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, prorrogável
por igual período, para a regularização da documentação, a realização
do pagamento ou parcelamento do débito e a emissão de eventuais
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
No item 35.2.6 do edital e empresa na apresentou em sua totalidade,
,ou seja , ausência da certidão de ações trabalhistas emitida pelo
tribunal regional do trabalho de jurisdição do Estado da sede da
licitante.
No item 35.3.1 -ausência Certidão indicativa dos cartórios de protestos;
No item 35.3.2 ausência , a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no
âmbito Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da
Licitante em nome dos seus sócios.
No item 35.3.3 ausência Certidão de Regularidade Profissional do
Contador (CRP),e o item 35.3.5.3 letra e) Notas explicativas.
15/02/2022 15:35:23

15/02/2022 - 10:26:46 7,30 27.459.005/0001-33 - CNIT -
SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA

Válido

15/02/2022 - 10:27:50 6,50 19.786.419/0001-49 - V A DE PAIVA -
EIRELI

Válido

15/02/2022 - 10:28:36 6,45 07.830.560/0001-12 - K SERVIÇO,
COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO-EIRELI

Cancelado - A empresa apresentou a certidão municipal com o
vencimento 20/11/2021.se tratando de empresa Me- no edital 37.7.
Havendo alguma restrição na comprovação de regularidade fiscal e
trabalhista, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, prorrogável
por igual período, para a regularização da documentação, a realização
do pagamento ou parcelamento do débito e a emissão de eventuais
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
No item 35.2.6 do edital e empresa na apresentou em sua totalidade,
,ou seja , ausência da certidão de ações trabalhistas emitida pelo
tribunal regional do trabalho de jurisdição do Estado da sede da
licitante.
No item 35.3.1 -ausência Certidão indicativa dos cartórios de protestos;
No item 35.3.2 ausência , a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no
âmbito Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da
Licitante em nome dos seus sócios.
No item 35.3.3 ausência Certidão de Regularidade Profissional do
Contador (CRP),e o item 35.3.5.3 letra e) Notas explicativas.
15/02/2022 15:35:23

15/02/2022 - 10:29:03 7,04 16.864.119/0001-42 - M N SERVIÇOS
E TRANSPORTE LTDA

Válido
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15/02/2022 - 10:29:12 6,35 19.786.419/0001-49 - V A DE PAIVA -
EIRELI

Válido

15/02/2022 - 10:29:55 6,30 07.830.560/0001-12 - K SERVIÇO,
COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO-EIRELI

Cancelado - A empresa apresentou a certidão municipal com o
vencimento 20/11/2021.se tratando de empresa Me- no edital 37.7.
Havendo alguma restrição na comprovação de regularidade fiscal e
trabalhista, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, prorrogável
por igual período, para a regularização da documentação, a realização
do pagamento ou parcelamento do débito e a emissão de eventuais
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
No item 35.2.6 do edital e empresa na apresentou em sua totalidade,
,ou seja , ausência da certidão de ações trabalhistas emitida pelo
tribunal regional do trabalho de jurisdição do Estado da sede da
licitante.
No item 35.3.1 -ausência Certidão indicativa dos cartórios de protestos;
No item 35.3.2 ausência , a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no
âmbito Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da
Licitante em nome dos seus sócios.
No item 35.3.3 ausência Certidão de Regularidade Profissional do
Contador (CRP),e o item 35.3.5.3 letra e) Notas explicativas.
15/02/2022 15:35:23

15/02/2022 - 10:30:29 6,00 19.786.419/0001-49 - V A DE PAIVA -
EIRELI

Válido

15/02/2022 - 10:31:29 6,27 07.830.560/0001-12 - K SERVIÇO,
COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO-EIRELI

Cancelado - A empresa apresentou a certidão municipal com o
vencimento 20/11/2021.se tratando de empresa Me- no edital 37.7.
Havendo alguma restrição na comprovação de regularidade fiscal e
trabalhista, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, prorrogável
por igual período, para a regularização da documentação, a realização
do pagamento ou parcelamento do débito e a emissão de eventuais
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
No item 35.2.6 do edital e empresa na apresentou em sua totalidade,
,ou seja , ausência da certidão de ações trabalhistas emitida pelo
tribunal regional do trabalho de jurisdição do Estado da sede da
licitante.
No item 35.3.1 -ausência Certidão indicativa dos cartórios de protestos;
No item 35.3.2 ausência , a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no
âmbito Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da
Licitante em nome dos seus sócios.
No item 35.3.3 ausência Certidão de Regularidade Profissional do
Contador (CRP),e o item 35.3.5.3 letra e) Notas explicativas.
15/02/2022 15:35:23

0017 - Rota 17. Pindorama, Itajuba. Após o término das aulas o roteiro é inverso.
Data Valor CNPJ Situação

11/02/2022 - 13:19:58 8,31 (proposta) 35.829.669/0001-75 - FURTADO
SOUZA EMPREENDIMENTOS EIRELI
EPP

Válido

11/02/2022 - 21:35:23 10,45 (proposta) 07.830.560/0001-12 - K SERVIÇO,
COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO-EIRELI

Cancelado - A empresa apresentou a certidão municipal com o
vencimento 20/11/2021.se tratando de empresa Me- no edital 37.7.
Havendo alguma restrição na comprovação de regularidade fiscal e
trabalhista, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, prorrogável
por igual período, para a regularização da documentação, a realização
do pagamento ou parcelamento do débito e a emissão de eventuais
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
No item 35.2.6 do edital e empresa na apresentou em sua totalidade,
,ou seja , ausência da certidão de ações trabalhistas emitida pelo
tribunal regional do trabalho de jurisdição do Estado da sede da
licitante.
No item 35.3.1 -ausência Certidão indicativa dos cartórios de protestos;
No item 35.3.2 ausência , a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no
âmbito Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da
Licitante em nome dos seus sócios.
No item 35.3.3 ausência Certidão de Regularidade Profissional do
Contador (CRP),e o item 35.3.5.3 letra e) Notas explicativas.
15/02/2022 15:35:23

13/02/2022 - 15:50:11 9,50 (proposta) 22.823.674/0001-29 - MORAES DE
LIMA TRANSPORTES E SERVICOS -
EIRELI

Válido

14/02/2022 - 11:40:26 10,40 (proposta) 23.829.190/0001-50 - TRANSPORTE
RODO-NORTE LTDA-EPP

Válido

14/02/2022 - 12:52:29 8,30 (proposta) 27.946.653/0001-14 - EDNALDO
JUNIOR DE SOUZA AMARAL EIRELLI

Válido

14/02/2022 - 15:56:42 10,00 (proposta) 19.786.419/0001-49 - V A DE PAIVA -
EIRELI

Válido

14/02/2022 - 18:06:49 10,45 (proposta) 27.459.005/0001-33 - CNIT -
SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA

Válido

14/02/2022 - 19:08:46 8,30 (proposta) 10.366.129/0001-71 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODO FLUVIAL
PAN AMERICANO COOTRANSPAN

Válido

15/02/2022 - 08:20:04 10,45 (proposta) 22.016.274/0001-01 - MULTISERVICE
ENGENHARIA COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

Cancelado - A empresa apresentou a certidão de Protesto na data
26/11/2021 e conforme o edital 35.3.1 ...expedidas pelo distribuidor da
sede da licitante em data não superior a 30 (trinta) dias da abertura do
certame, se outro prazo não constar no(s) documento(s) e, Certidão
negativa de Protesto(s), emitida(s) pelo(s) cartórios competentes da
sede da licitante, datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja
dentro do prazo de validade expresso na(s) própria(s) certidão(ões);
No item 35.4.1 não apresentou em sua totalidade ... acompanhando das
notas fiscais 15/02/2022 16:17:57

15/02/2022 - 08:39:08 8,31 (proposta) 19.407.080/0001-22 - RODRIGUES
RIBEIRO & MACHADO SOARES LTDA

Válido
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15/02/2022 - 10:21:51 8,10 07.830.560/0001-12 - K SERVIÇO,
COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO-EIRELI

Cancelado - A empresa apresentou a certidão municipal com o
vencimento 20/11/2021.se tratando de empresa Me- no edital 37.7.
Havendo alguma restrição na comprovação de regularidade fiscal e
trabalhista, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, prorrogável
por igual período, para a regularização da documentação, a realização
do pagamento ou parcelamento do débito e a emissão de eventuais
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
No item 35.2.6 do edital e empresa na apresentou em sua totalidade,
,ou seja , ausência da certidão de ações trabalhistas emitida pelo
tribunal regional do trabalho de jurisdição do Estado da sede da
licitante.
No item 35.3.1 -ausência Certidão indicativa dos cartórios de protestos;
No item 35.3.2 ausência , a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no
âmbito Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da
Licitante em nome dos seus sócios.
No item 35.3.3 ausência Certidão de Regularidade Profissional do
Contador (CRP),e o item 35.3.5.3 letra e) Notas explicativas.
15/02/2022 15:35:23

15/02/2022 - 10:21:56 7,32 27.946.653/0001-14 - EDNALDO
JUNIOR DE SOUZA AMARAL EIRELLI

Válido

15/02/2022 - 10:22:51 7,10 10.366.129/0001-71 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODO FLUVIAL
PAN AMERICANO COOTRANSPAN

Válido

15/02/2022 - 10:23:40 7,05 07.830.560/0001-12 - K SERVIÇO,
COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO-EIRELI

Cancelado - A empresa apresentou a certidão municipal com o
vencimento 20/11/2021.se tratando de empresa Me- no edital 37.7.
Havendo alguma restrição na comprovação de regularidade fiscal e
trabalhista, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, prorrogável
por igual período, para a regularização da documentação, a realização
do pagamento ou parcelamento do débito e a emissão de eventuais
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
No item 35.2.6 do edital e empresa na apresentou em sua totalidade,
,ou seja , ausência da certidão de ações trabalhistas emitida pelo
tribunal regional do trabalho de jurisdição do Estado da sede da
licitante.
No item 35.3.1 -ausência Certidão indicativa dos cartórios de protestos;
No item 35.3.2 ausência , a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no
âmbito Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da
Licitante em nome dos seus sócios.
No item 35.3.3 ausência Certidão de Regularidade Profissional do
Contador (CRP),e o item 35.3.5.3 letra e) Notas explicativas.
15/02/2022 15:35:23

15/02/2022 - 10:24:02 9,40 22.016.274/0001-01 - MULTISERVICE
ENGENHARIA COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

Cancelado - A empresa apresentou a certidão de Protesto na data
26/11/2021 e conforme o edital 35.3.1 ...expedidas pelo distribuidor da
sede da licitante em data não superior a 30 (trinta) dias da abertura do
certame, se outro prazo não constar no(s) documento(s) e, Certidão
negativa de Protesto(s), emitida(s) pelo(s) cartórios competentes da
sede da licitante, datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja
dentro do prazo de validade expresso na(s) própria(s) certidão(ões);
No item 35.4.1 não apresentou em sua totalidade ... acompanhando das
notas fiscais 15/02/2022 16:17:57

15/02/2022 - 10:25:19 7,04 19.407.080/0001-22 - RODRIGUES
RIBEIRO & MACHADO SOARES LTDA

Válido

15/02/2022 - 10:26:25 6,99 07.830.560/0001-12 - K SERVIÇO,
COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO-EIRELI

Cancelado - A empresa apresentou a certidão municipal com o
vencimento 20/11/2021.se tratando de empresa Me- no edital 37.7.
Havendo alguma restrição na comprovação de regularidade fiscal e
trabalhista, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, prorrogável
por igual período, para a regularização da documentação, a realização
do pagamento ou parcelamento do débito e a emissão de eventuais
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
No item 35.2.6 do edital e empresa na apresentou em sua totalidade,
,ou seja , ausência da certidão de ações trabalhistas emitida pelo
tribunal regional do trabalho de jurisdição do Estado da sede da
licitante.
No item 35.3.1 -ausência Certidão indicativa dos cartórios de protestos;
No item 35.3.2 ausência , a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no
âmbito Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da
Licitante em nome dos seus sócios.
No item 35.3.3 ausência Certidão de Regularidade Profissional do
Contador (CRP),e o item 35.3.5.3 letra e) Notas explicativas.
15/02/2022 15:35:23

15/02/2022 - 10:26:50 7,30 27.459.005/0001-33 - CNIT -
SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA

Válido

15/02/2022 - 10:28:06 6,50 19.786.419/0001-49 - V A DE PAIVA -
EIRELI

Válido

15/02/2022 - 10:28:40 6,45 07.830.560/0001-12 - K SERVIÇO,
COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO-EIRELI

Cancelado - A empresa apresentou a certidão municipal com o
vencimento 20/11/2021.se tratando de empresa Me- no edital 37.7.
Havendo alguma restrição na comprovação de regularidade fiscal e
trabalhista, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, prorrogável
por igual período, para a regularização da documentação, a realização
do pagamento ou parcelamento do débito e a emissão de eventuais
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
No item 35.2.6 do edital e empresa na apresentou em sua totalidade,
,ou seja , ausência da certidão de ações trabalhistas emitida pelo
tribunal regional do trabalho de jurisdição do Estado da sede da
licitante.
No item 35.3.1 -ausência Certidão indicativa dos cartórios de protestos;
No item 35.3.2 ausência , a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no
âmbito Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da
Licitante em nome dos seus sócios.
No item 35.3.3 ausência Certidão de Regularidade Profissional do
Contador (CRP),e o item 35.3.5.3 letra e) Notas explicativas.
15/02/2022 15:35:23

15/02/2022 - 10:29:17 6,35 19.786.419/0001-49 - V A DE PAIVA -
EIRELI

Válido
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15/02/2022 - 10:29:59 6,30 07.830.560/0001-12 - K SERVIÇO,
COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO-EIRELI

Cancelado - A empresa apresentou a certidão municipal com o
vencimento 20/11/2021.se tratando de empresa Me- no edital 37.7.
Havendo alguma restrição na comprovação de regularidade fiscal e
trabalhista, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, prorrogável
por igual período, para a regularização da documentação, a realização
do pagamento ou parcelamento do débito e a emissão de eventuais
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
No item 35.2.6 do edital e empresa na apresentou em sua totalidade,
,ou seja , ausência da certidão de ações trabalhistas emitida pelo
tribunal regional do trabalho de jurisdição do Estado da sede da
licitante.
No item 35.3.1 -ausência Certidão indicativa dos cartórios de protestos;
No item 35.3.2 ausência , a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no
âmbito Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da
Licitante em nome dos seus sócios.
No item 35.3.3 ausência Certidão de Regularidade Profissional do
Contador (CRP),e o item 35.3.5.3 letra e) Notas explicativas.
15/02/2022 15:35:23

15/02/2022 - 10:30:39 6,00 19.786.419/0001-49 - V A DE PAIVA -
EIRELI

Válido

15/02/2022 - 10:31:34 6,27 07.830.560/0001-12 - K SERVIÇO,
COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO-EIRELI

Cancelado - A empresa apresentou a certidão municipal com o
vencimento 20/11/2021.se tratando de empresa Me- no edital 37.7.
Havendo alguma restrição na comprovação de regularidade fiscal e
trabalhista, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, prorrogável
por igual período, para a regularização da documentação, a realização
do pagamento ou parcelamento do débito e a emissão de eventuais
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
No item 35.2.6 do edital e empresa na apresentou em sua totalidade,
,ou seja , ausência da certidão de ações trabalhistas emitida pelo
tribunal regional do trabalho de jurisdição do Estado da sede da
licitante.
No item 35.3.1 -ausência Certidão indicativa dos cartórios de protestos;
No item 35.3.2 ausência , a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no
âmbito Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da
Licitante em nome dos seus sócios.
No item 35.3.3 ausência Certidão de Regularidade Profissional do
Contador (CRP),e o item 35.3.5.3 letra e) Notas explicativas.
15/02/2022 15:35:23

0018 - Rota 18. Santa Maria, São Pedro. Após o término das aulas o roteiro é inverso.
Data Valor CNPJ Situação

11/02/2022 - 13:21:16 8,31 (proposta) 35.829.669/0001-75 - FURTADO
SOUZA EMPREENDIMENTOS EIRELI
EPP

Válido

11/02/2022 - 21:35:48 10,45 (proposta) 07.830.560/0001-12 - K SERVIÇO,
COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO-EIRELI

Cancelado - A empresa apresentou a certidão municipal com o
vencimento 20/11/2021.se tratando de empresa Me- no edital 37.7.
Havendo alguma restrição na comprovação de regularidade fiscal e
trabalhista, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, prorrogável
por igual período, para a regularização da documentação, a realização
do pagamento ou parcelamento do débito e a emissão de eventuais
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
No item 35.2.6 do edital e empresa na apresentou em sua totalidade,
,ou seja , ausência da certidão de ações trabalhistas emitida pelo
tribunal regional do trabalho de jurisdição do Estado da sede da
licitante.
No item 35.3.1 -ausência Certidão indicativa dos cartórios de protestos;
No item 35.3.2 ausência , a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no
âmbito Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da
Licitante em nome dos seus sócios.
No item 35.3.3 ausência Certidão de Regularidade Profissional do
Contador (CRP),e o item 35.3.5.3 letra e) Notas explicativas.
15/02/2022 15:35:23

13/02/2022 - 15:50:50 9,50 (proposta) 22.823.674/0001-29 - MORAES DE
LIMA TRANSPORTES E SERVICOS -
EIRELI

Válido

14/02/2022 - 11:41:00 10,40 (proposta) 23.829.190/0001-50 - TRANSPORTE
RODO-NORTE LTDA-EPP

Válido

14/02/2022 - 12:53:02 8,30 (proposta) 27.946.653/0001-14 - EDNALDO
JUNIOR DE SOUZA AMARAL EIRELLI

Válido

14/02/2022 - 15:56:42 10,00 (proposta) 19.786.419/0001-49 - V A DE PAIVA -
EIRELI

Válido

14/02/2022 - 18:08:03 10,45 (proposta) 27.459.005/0001-33 - CNIT -
SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA

Válido

14/02/2022 - 19:09:57 8,30 (proposta) 10.366.129/0001-71 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODO FLUVIAL
PAN AMERICANO COOTRANSPAN

Válido

15/02/2022 - 08:20:04 10,45 (proposta) 22.016.274/0001-01 - MULTISERVICE
ENGENHARIA COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

Cancelado - A empresa apresentou a certidão de Protesto na data
26/11/2021 e conforme o edital 35.3.1 ...expedidas pelo distribuidor da
sede da licitante em data não superior a 30 (trinta) dias da abertura do
certame, se outro prazo não constar no(s) documento(s) e, Certidão
negativa de Protesto(s), emitida(s) pelo(s) cartórios competentes da
sede da licitante, datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja
dentro do prazo de validade expresso na(s) própria(s) certidão(ões);
No item 35.4.1 não apresentou em sua totalidade ... acompanhando das
notas fiscais 15/02/2022 16:17:57

15/02/2022 - 08:39:29 8,31 (proposta) 19.407.080/0001-22 - RODRIGUES
RIBEIRO & MACHADO SOARES LTDA

Válido
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15/02/2022 - 10:21:55 8,25 07.830.560/0001-12 - K SERVIÇO,
COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO-EIRELI

Cancelado - A empresa apresentou a certidão municipal com o
vencimento 20/11/2021.se tratando de empresa Me- no edital 37.7.
Havendo alguma restrição na comprovação de regularidade fiscal e
trabalhista, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, prorrogável
por igual período, para a regularização da documentação, a realização
do pagamento ou parcelamento do débito e a emissão de eventuais
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
No item 35.2.6 do edital e empresa na apresentou em sua totalidade,
,ou seja , ausência da certidão de ações trabalhistas emitida pelo
tribunal regional do trabalho de jurisdição do Estado da sede da
licitante.
No item 35.3.1 -ausência Certidão indicativa dos cartórios de protestos;
No item 35.3.2 ausência , a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no
âmbito Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da
Licitante em nome dos seus sócios.
No item 35.3.3 ausência Certidão de Regularidade Profissional do
Contador (CRP),e o item 35.3.5.3 letra e) Notas explicativas.
15/02/2022 15:35:23

15/02/2022 - 10:22:11 7,32 27.946.653/0001-14 - EDNALDO
JUNIOR DE SOUZA AMARAL EIRELLI

Válido

15/02/2022 - 10:22:59 7,10 10.366.129/0001-71 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODO FLUVIAL
PAN AMERICANO COOTRANSPAN

Válido

15/02/2022 - 10:23:44 7,05 07.830.560/0001-12 - K SERVIÇO,
COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO-EIRELI

Cancelado - A empresa apresentou a certidão municipal com o
vencimento 20/11/2021.se tratando de empresa Me- no edital 37.7.
Havendo alguma restrição na comprovação de regularidade fiscal e
trabalhista, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, prorrogável
por igual período, para a regularização da documentação, a realização
do pagamento ou parcelamento do débito e a emissão de eventuais
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
No item 35.2.6 do edital e empresa na apresentou em sua totalidade,
,ou seja , ausência da certidão de ações trabalhistas emitida pelo
tribunal regional do trabalho de jurisdição do Estado da sede da
licitante.
No item 35.3.1 -ausência Certidão indicativa dos cartórios de protestos;
No item 35.3.2 ausência , a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no
âmbito Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da
Licitante em nome dos seus sócios.
No item 35.3.3 ausência Certidão de Regularidade Profissional do
Contador (CRP),e o item 35.3.5.3 letra e) Notas explicativas.
15/02/2022 15:35:23

15/02/2022 - 10:23:59 9,40 22.016.274/0001-01 - MULTISERVICE
ENGENHARIA COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

Cancelado - A empresa apresentou a certidão de Protesto na data
26/11/2021 e conforme o edital 35.3.1 ...expedidas pelo distribuidor da
sede da licitante em data não superior a 30 (trinta) dias da abertura do
certame, se outro prazo não constar no(s) documento(s) e, Certidão
negativa de Protesto(s), emitida(s) pelo(s) cartórios competentes da
sede da licitante, datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja
dentro do prazo de validade expresso na(s) própria(s) certidão(ões);
No item 35.4.1 não apresentou em sua totalidade ... acompanhando das
notas fiscais 15/02/2022 16:17:57

15/02/2022 - 10:25:25 7,04 19.407.080/0001-22 - RODRIGUES
RIBEIRO & MACHADO SOARES LTDA

Válido

15/02/2022 - 10:26:30 6,99 07.830.560/0001-12 - K SERVIÇO,
COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO-EIRELI

Cancelado - A empresa apresentou a certidão municipal com o
vencimento 20/11/2021.se tratando de empresa Me- no edital 37.7.
Havendo alguma restrição na comprovação de regularidade fiscal e
trabalhista, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, prorrogável
por igual período, para a regularização da documentação, a realização
do pagamento ou parcelamento do débito e a emissão de eventuais
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
No item 35.2.6 do edital e empresa na apresentou em sua totalidade,
,ou seja , ausência da certidão de ações trabalhistas emitida pelo
tribunal regional do trabalho de jurisdição do Estado da sede da
licitante.
No item 35.3.1 -ausência Certidão indicativa dos cartórios de protestos;
No item 35.3.2 ausência , a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no
âmbito Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da
Licitante em nome dos seus sócios.
No item 35.3.3 ausência Certidão de Regularidade Profissional do
Contador (CRP),e o item 35.3.5.3 letra e) Notas explicativas.
15/02/2022 15:35:23

15/02/2022 - 10:26:54 7,30 27.459.005/0001-33 - CNIT -
SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA

Válido

15/02/2022 - 10:28:12 6,50 19.786.419/0001-49 - V A DE PAIVA -
EIRELI

Válido

15/02/2022 - 10:28:47 6,45 07.830.560/0001-12 - K SERVIÇO,
COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO-EIRELI

Cancelado - A empresa apresentou a certidão municipal com o
vencimento 20/11/2021.se tratando de empresa Me- no edital 37.7.
Havendo alguma restrição na comprovação de regularidade fiscal e
trabalhista, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, prorrogável
por igual período, para a regularização da documentação, a realização
do pagamento ou parcelamento do débito e a emissão de eventuais
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
No item 35.2.6 do edital e empresa na apresentou em sua totalidade,
,ou seja , ausência da certidão de ações trabalhistas emitida pelo
tribunal regional do trabalho de jurisdição do Estado da sede da
licitante.
No item 35.3.1 -ausência Certidão indicativa dos cartórios de protestos;
No item 35.3.2 ausência , a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no
âmbito Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da
Licitante em nome dos seus sócios.
No item 35.3.3 ausência Certidão de Regularidade Profissional do
Contador (CRP),e o item 35.3.5.3 letra e) Notas explicativas.
15/02/2022 15:35:23

15/02/2022 - 10:29:23 6,35 19.786.419/0001-49 - V A DE PAIVA -
EIRELI

Válido
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15/02/2022 - 10:30:06 6,30 07.830.560/0001-12 - K SERVIÇO,
COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO-EIRELI

Cancelado - A empresa apresentou a certidão municipal com o
vencimento 20/11/2021.se tratando de empresa Me- no edital 37.7.
Havendo alguma restrição na comprovação de regularidade fiscal e
trabalhista, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, prorrogável
por igual período, para a regularização da documentação, a realização
do pagamento ou parcelamento do débito e a emissão de eventuais
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
No item 35.2.6 do edital e empresa na apresentou em sua totalidade,
,ou seja , ausência da certidão de ações trabalhistas emitida pelo
tribunal regional do trabalho de jurisdição do Estado da sede da
licitante.
No item 35.3.1 -ausência Certidão indicativa dos cartórios de protestos;
No item 35.3.2 ausência , a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no
âmbito Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da
Licitante em nome dos seus sócios.
No item 35.3.3 ausência Certidão de Regularidade Profissional do
Contador (CRP),e o item 35.3.5.3 letra e) Notas explicativas.
15/02/2022 15:35:23

15/02/2022 - 10:30:50 6,00 19.786.419/0001-49 - V A DE PAIVA -
EIRELI

Válido

15/02/2022 - 10:31:37 6,27 07.830.560/0001-12 - K SERVIÇO,
COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO-EIRELI

Cancelado - A empresa apresentou a certidão municipal com o
vencimento 20/11/2021.se tratando de empresa Me- no edital 37.7.
Havendo alguma restrição na comprovação de regularidade fiscal e
trabalhista, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, prorrogável
por igual período, para a regularização da documentação, a realização
do pagamento ou parcelamento do débito e a emissão de eventuais
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
No item 35.2.6 do edital e empresa na apresentou em sua totalidade,
,ou seja , ausência da certidão de ações trabalhistas emitida pelo
tribunal regional do trabalho de jurisdição do Estado da sede da
licitante.
No item 35.3.1 -ausência Certidão indicativa dos cartórios de protestos;
No item 35.3.2 ausência , a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no
âmbito Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da
Licitante em nome dos seus sócios.
No item 35.3.3 ausência Certidão de Regularidade Profissional do
Contador (CRP),e o item 35.3.5.3 letra e) Notas explicativas.
15/02/2022 15:35:23

0019 - Rota 19. Fama, Marauá. Após o término das aulas o roteiro é inverso.
Data Valor CNPJ Situação

11/02/2022 - 13:22:07 8,31 (proposta) 35.829.669/0001-75 - FURTADO
SOUZA EMPREENDIMENTOS EIRELI
EPP

Válido

11/02/2022 - 21:36:11 10,45 (proposta) 07.830.560/0001-12 - K SERVIÇO,
COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO-EIRELI

Cancelado - A empresa apresentou a certidão municipal com o
vencimento 20/11/2021.se tratando de empresa Me- no edital 37.7.
Havendo alguma restrição na comprovação de regularidade fiscal e
trabalhista, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, prorrogável
por igual período, para a regularização da documentação, a realização
do pagamento ou parcelamento do débito e a emissão de eventuais
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
No item 35.2.6 do edital e empresa na apresentou em sua totalidade,
,ou seja , ausência da certidão de ações trabalhistas emitida pelo
tribunal regional do trabalho de jurisdição do Estado da sede da
licitante.
No item 35.3.1 -ausência Certidão indicativa dos cartórios de protestos;
No item 35.3.2 ausência , a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no
âmbito Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da
Licitante em nome dos seus sócios.
No item 35.3.3 ausência Certidão de Regularidade Profissional do
Contador (CRP),e o item 35.3.5.3 letra e) Notas explicativas.
15/02/2022 15:35:23

13/02/2022 - 15:51:04 9,50 (proposta) 22.823.674/0001-29 - MORAES DE
LIMA TRANSPORTES E SERVICOS -
EIRELI

Válido

14/02/2022 - 11:41:55 10,40 (proposta) 23.829.190/0001-50 - TRANSPORTE
RODO-NORTE LTDA-EPP

Válido

14/02/2022 - 12:54:32 8,30 (proposta) 27.946.653/0001-14 - EDNALDO
JUNIOR DE SOUZA AMARAL EIRELLI

Válido

14/02/2022 - 15:56:42 10,00 (proposta) 19.786.419/0001-49 - V A DE PAIVA -
EIRELI

Válido

14/02/2022 - 18:09:06 10,45 (proposta) 27.459.005/0001-33 - CNIT -
SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA

Válido

14/02/2022 - 19:10:43 8,30 (proposta) 10.366.129/0001-71 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODO FLUVIAL
PAN AMERICANO COOTRANSPAN

Válido

15/02/2022 - 08:20:04 10,45 (proposta) 22.016.274/0001-01 - MULTISERVICE
ENGENHARIA COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

Cancelado - A empresa apresentou a certidão de Protesto na data
26/11/2021 e conforme o edital 35.3.1 ...expedidas pelo distribuidor da
sede da licitante em data não superior a 30 (trinta) dias da abertura do
certame, se outro prazo não constar no(s) documento(s) e, Certidão
negativa de Protesto(s), emitida(s) pelo(s) cartórios competentes da
sede da licitante, datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja
dentro do prazo de validade expresso na(s) própria(s) certidão(ões);
No item 35.4.1 não apresentou em sua totalidade ... acompanhando das
notas fiscais 15/02/2022 16:17:57

15/02/2022 - 08:39:55 8,31 (proposta) 19.407.080/0001-22 - RODRIGUES
RIBEIRO & MACHADO SOARES LTDA

Válido
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15/02/2022 - 10:22:01 8,28 07.830.560/0001-12 - K SERVIÇO,
COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO-EIRELI

Cancelado - A empresa apresentou a certidão municipal com o
vencimento 20/11/2021.se tratando de empresa Me- no edital 37.7.
Havendo alguma restrição na comprovação de regularidade fiscal e
trabalhista, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, prorrogável
por igual período, para a regularização da documentação, a realização
do pagamento ou parcelamento do débito e a emissão de eventuais
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
No item 35.2.6 do edital e empresa na apresentou em sua totalidade,
,ou seja , ausência da certidão de ações trabalhistas emitida pelo
tribunal regional do trabalho de jurisdição do Estado da sede da
licitante.
No item 35.3.1 -ausência Certidão indicativa dos cartórios de protestos;
No item 35.3.2 ausência , a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no
âmbito Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da
Licitante em nome dos seus sócios.
No item 35.3.3 ausência Certidão de Regularidade Profissional do
Contador (CRP),e o item 35.3.5.3 letra e) Notas explicativas.
15/02/2022 15:35:23

15/02/2022 - 10:22:21 7,32 27.946.653/0001-14 - EDNALDO
JUNIOR DE SOUZA AMARAL EIRELLI

Válido

15/02/2022 - 10:23:04 7,10 10.366.129/0001-71 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODO FLUVIAL
PAN AMERICANO COOTRANSPAN

Válido

15/02/2022 - 10:23:36 7,05 07.830.560/0001-12 - K SERVIÇO,
COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO-EIRELI

Cancelado - A empresa apresentou a certidão municipal com o
vencimento 20/11/2021.se tratando de empresa Me- no edital 37.7.
Havendo alguma restrição na comprovação de regularidade fiscal e
trabalhista, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, prorrogável
por igual período, para a regularização da documentação, a realização
do pagamento ou parcelamento do débito e a emissão de eventuais
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
No item 35.2.6 do edital e empresa na apresentou em sua totalidade,
,ou seja , ausência da certidão de ações trabalhistas emitida pelo
tribunal regional do trabalho de jurisdição do Estado da sede da
licitante.
No item 35.3.1 -ausência Certidão indicativa dos cartórios de protestos;
No item 35.3.2 ausência , a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no
âmbito Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da
Licitante em nome dos seus sócios.
No item 35.3.3 ausência Certidão de Regularidade Profissional do
Contador (CRP),e o item 35.3.5.3 letra e) Notas explicativas.
15/02/2022 15:35:23

15/02/2022 - 10:23:57 9,40 22.016.274/0001-01 - MULTISERVICE
ENGENHARIA COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

Cancelado - A empresa apresentou a certidão de Protesto na data
26/11/2021 e conforme o edital 35.3.1 ...expedidas pelo distribuidor da
sede da licitante em data não superior a 30 (trinta) dias da abertura do
certame, se outro prazo não constar no(s) documento(s) e, Certidão
negativa de Protesto(s), emitida(s) pelo(s) cartórios competentes da
sede da licitante, datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja
dentro do prazo de validade expresso na(s) própria(s) certidão(ões);
No item 35.4.1 não apresentou em sua totalidade ... acompanhando das
notas fiscais 15/02/2022 16:17:57

15/02/2022 - 10:25:31 7,04 19.407.080/0001-22 - RODRIGUES
RIBEIRO & MACHADO SOARES LTDA

Válido

15/02/2022 - 10:26:34 6,99 07.830.560/0001-12 - K SERVIÇO,
COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO-EIRELI

Cancelado - A empresa apresentou a certidão municipal com o
vencimento 20/11/2021.se tratando de empresa Me- no edital 37.7.
Havendo alguma restrição na comprovação de regularidade fiscal e
trabalhista, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, prorrogável
por igual período, para a regularização da documentação, a realização
do pagamento ou parcelamento do débito e a emissão de eventuais
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
No item 35.2.6 do edital e empresa na apresentou em sua totalidade,
,ou seja , ausência da certidão de ações trabalhistas emitida pelo
tribunal regional do trabalho de jurisdição do Estado da sede da
licitante.
No item 35.3.1 -ausência Certidão indicativa dos cartórios de protestos;
No item 35.3.2 ausência , a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no
âmbito Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da
Licitante em nome dos seus sócios.
No item 35.3.3 ausência Certidão de Regularidade Profissional do
Contador (CRP),e o item 35.3.5.3 letra e) Notas explicativas.
15/02/2022 15:35:23

15/02/2022 - 10:26:58 7,30 27.459.005/0001-33 - CNIT -
SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA

Válido

15/02/2022 - 10:28:19 6,50 19.786.419/0001-49 - V A DE PAIVA -
EIRELI

Válido

15/02/2022 - 10:28:51 6,45 07.830.560/0001-12 - K SERVIÇO,
COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO-EIRELI

Cancelado - A empresa apresentou a certidão municipal com o
vencimento 20/11/2021.se tratando de empresa Me- no edital 37.7.
Havendo alguma restrição na comprovação de regularidade fiscal e
trabalhista, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, prorrogável
por igual período, para a regularização da documentação, a realização
do pagamento ou parcelamento do débito e a emissão de eventuais
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
No item 35.2.6 do edital e empresa na apresentou em sua totalidade,
,ou seja , ausência da certidão de ações trabalhistas emitida pelo
tribunal regional do trabalho de jurisdição do Estado da sede da
licitante.
No item 35.3.1 -ausência Certidão indicativa dos cartórios de protestos;
No item 35.3.2 ausência , a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no
âmbito Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da
Licitante em nome dos seus sócios.
No item 35.3.3 ausência Certidão de Regularidade Profissional do
Contador (CRP),e o item 35.3.5.3 letra e) Notas explicativas.
15/02/2022 15:35:23

15/02/2022 - 10:29:29 6,35 19.786.419/0001-49 - V A DE PAIVA -
EIRELI

Válido
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15/02/2022 - 10:30:12 6,30 07.830.560/0001-12 - K SERVIÇO,
COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO-EIRELI

Cancelado - A empresa apresentou a certidão municipal com o
vencimento 20/11/2021.se tratando de empresa Me- no edital 37.7.
Havendo alguma restrição na comprovação de regularidade fiscal e
trabalhista, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, prorrogável
por igual período, para a regularização da documentação, a realização
do pagamento ou parcelamento do débito e a emissão de eventuais
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
No item 35.2.6 do edital e empresa na apresentou em sua totalidade,
,ou seja , ausência da certidão de ações trabalhistas emitida pelo
tribunal regional do trabalho de jurisdição do Estado da sede da
licitante.
No item 35.3.1 -ausência Certidão indicativa dos cartórios de protestos;
No item 35.3.2 ausência , a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no
âmbito Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da
Licitante em nome dos seus sócios.
No item 35.3.3 ausência Certidão de Regularidade Profissional do
Contador (CRP),e o item 35.3.5.3 letra e) Notas explicativas.
15/02/2022 15:35:23

15/02/2022 - 10:30:56 6,00 19.786.419/0001-49 - V A DE PAIVA -
EIRELI

Válido

15/02/2022 - 10:31:41 6,27 07.830.560/0001-12 - K SERVIÇO,
COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO-EIRELI

Cancelado - A empresa apresentou a certidão municipal com o
vencimento 20/11/2021.se tratando de empresa Me- no edital 37.7.
Havendo alguma restrição na comprovação de regularidade fiscal e
trabalhista, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, prorrogável
por igual período, para a regularização da documentação, a realização
do pagamento ou parcelamento do débito e a emissão de eventuais
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
No item 35.2.6 do edital e empresa na apresentou em sua totalidade,
,ou seja , ausência da certidão de ações trabalhistas emitida pelo
tribunal regional do trabalho de jurisdição do Estado da sede da
licitante.
No item 35.3.1 -ausência Certidão indicativa dos cartórios de protestos;
No item 35.3.2 ausência , a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no
âmbito Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da
Licitante em nome dos seus sócios.
No item 35.3.3 ausência Certidão de Regularidade Profissional do
Contador (CRP),e o item 35.3.5.3 letra e) Notas explicativas.
15/02/2022 15:35:23

0020 - Rota 20. Teperinha, Acaputeua Grande, KM 50, Naz. Tijoca, São Pedro. Após o término das aulas o roteiro é inverso.
Data Valor CNPJ Situação

11/02/2022 - 13:23:03 10,45 (proposta) 35.829.669/0001-75 - FURTADO
SOUZA EMPREENDIMENTOS EIRELI
EPP

Válido

11/02/2022 - 21:36:52 10,45 (proposta) 07.830.560/0001-12 - K SERVIÇO,
COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO-EIRELI

Cancelado - A empresa apresentou a certidão municipal com o
vencimento 20/11/2021.se tratando de empresa Me- no edital 37.7.
Havendo alguma restrição na comprovação de regularidade fiscal e
trabalhista, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, prorrogável
por igual período, para a regularização da documentação, a realização
do pagamento ou parcelamento do débito e a emissão de eventuais
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
No item 35.2.6 do edital e empresa na apresentou em sua totalidade,
,ou seja , ausência da certidão de ações trabalhistas emitida pelo
tribunal regional do trabalho de jurisdição do Estado da sede da
licitante.
No item 35.3.1 -ausência Certidão indicativa dos cartórios de protestos;
No item 35.3.2 ausência , a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no
âmbito Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da
Licitante em nome dos seus sócios.
No item 35.3.3 ausência Certidão de Regularidade Profissional do
Contador (CRP),e o item 35.3.5.3 letra e) Notas explicativas.
15/02/2022 15:35:23

13/02/2022 - 15:51:35 9,50 (proposta) 22.823.674/0001-29 - MORAES DE
LIMA TRANSPORTES E SERVICOS -
EIRELI

Válido

14/02/2022 - 11:42:55 10,40 (proposta) 23.829.190/0001-50 - TRANSPORTE
RODO-NORTE LTDA-EPP

Válido

14/02/2022 - 12:55:05 10,43 (proposta) 27.946.653/0001-14 - EDNALDO
JUNIOR DE SOUZA AMARAL EIRELLI

Válido

14/02/2022 - 15:56:42 10,00 (proposta) 19.786.419/0001-49 - V A DE PAIVA -
EIRELI

Válido

14/02/2022 - 18:10:03 8,16 (proposta) 27.459.005/0001-33 - CNIT -
SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA

Válido

14/02/2022 - 19:11:10 8,30 (proposta) 10.366.129/0001-71 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODO FLUVIAL
PAN AMERICANO COOTRANSPAN

Válido

14/02/2022 - 22:17:56 10,40 (proposta) 16.864.119/0001-42 - M N SERVIÇOS
E TRANSPORTE LTDA

Válido

15/02/2022 - 08:20:04 10,45 (proposta) 22.016.274/0001-01 - MULTISERVICE
ENGENHARIA COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

Cancelado - A empresa apresentou a certidão de Protesto na data
26/11/2021 e conforme o edital 35.3.1 ...expedidas pelo distribuidor da
sede da licitante em data não superior a 30 (trinta) dias da abertura do
certame, se outro prazo não constar no(s) documento(s) e, Certidão
negativa de Protesto(s), emitida(s) pelo(s) cartórios competentes da
sede da licitante, datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja
dentro do prazo de validade expresso na(s) própria(s) certidão(ões);
No item 35.4.1 não apresentou em sua totalidade ... acompanhando das
notas fiscais 15/02/2022 16:17:57

15/02/2022 - 08:40:14 10,45 (proposta) 19.407.080/0001-22 - RODRIGUES
RIBEIRO & MACHADO SOARES LTDA

Válido
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15/02/2022 - 10:21:29 7,10 10.366.129/0001-71 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODO FLUVIAL
PAN AMERICANO COOTRANSPAN

Válido

15/02/2022 - 10:22:06 7,09 07.830.560/0001-12 - K SERVIÇO,
COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO-EIRELI

Cancelado - A empresa apresentou a certidão municipal com o
vencimento 20/11/2021.se tratando de empresa Me- no edital 37.7.
Havendo alguma restrição na comprovação de regularidade fiscal e
trabalhista, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, prorrogável
por igual período, para a regularização da documentação, a realização
do pagamento ou parcelamento do débito e a emissão de eventuais
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
No item 35.2.6 do edital e empresa na apresentou em sua totalidade,
,ou seja , ausência da certidão de ações trabalhistas emitida pelo
tribunal regional do trabalho de jurisdição do Estado da sede da
licitante.
No item 35.3.1 -ausência Certidão indicativa dos cartórios de protestos;
No item 35.3.2 ausência , a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no
âmbito Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da
Licitante em nome dos seus sócios.
No item 35.3.3 ausência Certidão de Regularidade Profissional do
Contador (CRP),e o item 35.3.5.3 letra e) Notas explicativas.
15/02/2022 15:35:23

15/02/2022 - 10:22:28 7,32 27.946.653/0001-14 - EDNALDO
JUNIOR DE SOUZA AMARAL EIRELLI

Válido

15/02/2022 - 10:23:54 9,40 22.016.274/0001-01 - MULTISERVICE
ENGENHARIA COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

Cancelado - A empresa apresentou a certidão de Protesto na data
26/11/2021 e conforme o edital 35.3.1 ...expedidas pelo distribuidor da
sede da licitante em data não superior a 30 (trinta) dias da abertura do
certame, se outro prazo não constar no(s) documento(s) e, Certidão
negativa de Protesto(s), emitida(s) pelo(s) cartórios competentes da
sede da licitante, datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja
dentro do prazo de validade expresso na(s) própria(s) certidão(ões);
No item 35.4.1 não apresentou em sua totalidade ... acompanhando das
notas fiscais 15/02/2022 16:17:57

15/02/2022 - 10:25:37 7,08 19.407.080/0001-22 - RODRIGUES
RIBEIRO & MACHADO SOARES LTDA

Válido

15/02/2022 - 10:26:39 7,03 07.830.560/0001-12 - K SERVIÇO,
COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO-EIRELI

Cancelado - A empresa apresentou a certidão municipal com o
vencimento 20/11/2021.se tratando de empresa Me- no edital 37.7.
Havendo alguma restrição na comprovação de regularidade fiscal e
trabalhista, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, prorrogável
por igual período, para a regularização da documentação, a realização
do pagamento ou parcelamento do débito e a emissão de eventuais
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
No item 35.2.6 do edital e empresa na apresentou em sua totalidade,
,ou seja , ausência da certidão de ações trabalhistas emitida pelo
tribunal regional do trabalho de jurisdição do Estado da sede da
licitante.
No item 35.3.1 -ausência Certidão indicativa dos cartórios de protestos;
No item 35.3.2 ausência , a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no
âmbito Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da
Licitante em nome dos seus sócios.
No item 35.3.3 ausência Certidão de Regularidade Profissional do
Contador (CRP),e o item 35.3.5.3 letra e) Notas explicativas.
15/02/2022 15:35:23

15/02/2022 - 10:27:02 7,30 27.459.005/0001-33 - CNIT -
SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA

Válido

15/02/2022 - 10:28:24 6,50 19.786.419/0001-49 - V A DE PAIVA -
EIRELI

Válido

15/02/2022 - 10:28:55 6,45 07.830.560/0001-12 - K SERVIÇO,
COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO-EIRELI

Cancelado - A empresa apresentou a certidão municipal com o
vencimento 20/11/2021.se tratando de empresa Me- no edital 37.7.
Havendo alguma restrição na comprovação de regularidade fiscal e
trabalhista, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, prorrogável
por igual período, para a regularização da documentação, a realização
do pagamento ou parcelamento do débito e a emissão de eventuais
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
No item 35.2.6 do edital e empresa na apresentou em sua totalidade,
,ou seja , ausência da certidão de ações trabalhistas emitida pelo
tribunal regional do trabalho de jurisdição do Estado da sede da
licitante.
No item 35.3.1 -ausência Certidão indicativa dos cartórios de protestos;
No item 35.3.2 ausência , a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no
âmbito Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da
Licitante em nome dos seus sócios.
No item 35.3.3 ausência Certidão de Regularidade Profissional do
Contador (CRP),e o item 35.3.5.3 letra e) Notas explicativas.
15/02/2022 15:35:23

15/02/2022 - 10:29:33 6,35 19.786.419/0001-49 - V A DE PAIVA -
EIRELI

Válido

15/02/2022 - 10:30:16 6,30 07.830.560/0001-12 - K SERVIÇO,
COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO-EIRELI

Cancelado - A empresa apresentou a certidão municipal com o
vencimento 20/11/2021.se tratando de empresa Me- no edital 37.7.
Havendo alguma restrição na comprovação de regularidade fiscal e
trabalhista, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, prorrogável
por igual período, para a regularização da documentação, a realização
do pagamento ou parcelamento do débito e a emissão de eventuais
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
No item 35.2.6 do edital e empresa na apresentou em sua totalidade,
,ou seja , ausência da certidão de ações trabalhistas emitida pelo
tribunal regional do trabalho de jurisdição do Estado da sede da
licitante.
No item 35.3.1 -ausência Certidão indicativa dos cartórios de protestos;
No item 35.3.2 ausência , a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no
âmbito Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da
Licitante em nome dos seus sócios.
No item 35.3.3 ausência Certidão de Regularidade Profissional do
Contador (CRP),e o item 35.3.5.3 letra e) Notas explicativas.
15/02/2022 15:35:23
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15/02/2022 - 10:30:42 7,04 16.864.119/0001-42 - M N SERVIÇOS
E TRANSPORTE LTDA

Válido

15/02/2022 - 10:31:02 6,00 19.786.419/0001-49 - V A DE PAIVA -
EIRELI

Válido

15/02/2022 - 10:31:44 6,27 07.830.560/0001-12 - K SERVIÇO,
COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO-EIRELI

Cancelado - A empresa apresentou a certidão municipal com o
vencimento 20/11/2021.se tratando de empresa Me- no edital 37.7.
Havendo alguma restrição na comprovação de regularidade fiscal e
trabalhista, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, prorrogável
por igual período, para a regularização da documentação, a realização
do pagamento ou parcelamento do débito e a emissão de eventuais
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
No item 35.2.6 do edital e empresa na apresentou em sua totalidade,
,ou seja , ausência da certidão de ações trabalhistas emitida pelo
tribunal regional do trabalho de jurisdição do Estado da sede da
licitante.
No item 35.3.1 -ausência Certidão indicativa dos cartórios de protestos;
No item 35.3.2 ausência , a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no
âmbito Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da
Licitante em nome dos seus sócios.
No item 35.3.3 ausência Certidão de Regularidade Profissional do
Contador (CRP),e o item 35.3.5.3 letra e) Notas explicativas.
15/02/2022 15:35:23

0021 - Rota 21. Livramento/Boa Vista do Iririteua. Após o término das aulas o roteiro é inverso
Data Valor CNPJ Situação

11/02/2022 - 13:24:31 8,31 (proposta) 35.829.669/0001-75 - FURTADO
SOUZA EMPREENDIMENTOS EIRELI
EPP

Válido

11/02/2022 - 21:37:34 10,45 (proposta) 07.830.560/0001-12 - K SERVIÇO,
COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO-EIRELI

Cancelado - A empresa apresentou a certidão municipal com o
vencimento 20/11/2021.se tratando de empresa Me- no edital 37.7.
Havendo alguma restrição na comprovação de regularidade fiscal e
trabalhista, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, prorrogável
por igual período, para a regularização da documentação, a realização
do pagamento ou parcelamento do débito e a emissão de eventuais
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
No item 35.2.6 do edital e empresa na apresentou em sua totalidade,
,ou seja , ausência da certidão de ações trabalhistas emitida pelo
tribunal regional do trabalho de jurisdição do Estado da sede da
licitante.
No item 35.3.1 -ausência Certidão indicativa dos cartórios de protestos;
No item 35.3.2 ausência , a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no
âmbito Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da
Licitante em nome dos seus sócios.
No item 35.3.3 ausência Certidão de Regularidade Profissional do
Contador (CRP),e o item 35.3.5.3 letra e) Notas explicativas.
15/02/2022 15:35:23

13/02/2022 - 15:52:16 15,00 (proposta) 22.823.674/0001-29 - MORAES DE
LIMA TRANSPORTES E SERVICOS -
EIRELI

Válido

14/02/2022 - 11:44:08 10,40 (proposta) 23.829.190/0001-50 - TRANSPORTE
RODO-NORTE LTDA-EPP

Válido

14/02/2022 - 12:56:20 8,30 (proposta) 27.946.653/0001-14 - EDNALDO
JUNIOR DE SOUZA AMARAL EIRELLI

Válido

14/02/2022 - 15:56:42 10,00 (proposta) 19.786.419/0001-49 - V A DE PAIVA -
EIRELI

Válido

14/02/2022 - 18:11:10 10,45 (proposta) 27.459.005/0001-33 - CNIT -
SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA

Válido

14/02/2022 - 19:11:45 8,30 (proposta) 10.366.129/0001-71 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODO FLUVIAL
PAN AMERICANO COOTRANSPAN

Válido

15/02/2022 - 08:20:04 10,45 (proposta) 22.016.274/0001-01 - MULTISERVICE
ENGENHARIA COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

Cancelado - A empresa apresentou a certidão de Protesto na data
26/11/2021 e conforme o edital 35.3.1 ...expedidas pelo distribuidor da
sede da licitante em data não superior a 30 (trinta) dias da abertura do
certame, se outro prazo não constar no(s) documento(s) e, Certidão
negativa de Protesto(s), emitida(s) pelo(s) cartórios competentes da
sede da licitante, datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja
dentro do prazo de validade expresso na(s) própria(s) certidão(ões);
No item 35.4.1 não apresentou em sua totalidade ... acompanhando das
notas fiscais 15/02/2022 16:17:57

15/02/2022 - 08:40:50 8,31 (proposta) 19.407.080/0001-22 - RODRIGUES
RIBEIRO & MACHADO SOARES LTDA

Válido

15/02/2022 - 10:35:54 8,25 07.830.560/0001-12 - K SERVIÇO,
COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO-EIRELI

Cancelado - A empresa apresentou a certidão municipal com o
vencimento 20/11/2021.se tratando de empresa Me- no edital 37.7.
Havendo alguma restrição na comprovação de regularidade fiscal e
trabalhista, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, prorrogável
por igual período, para a regularização da documentação, a realização
do pagamento ou parcelamento do débito e a emissão de eventuais
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
No item 35.2.6 do edital e empresa na apresentou em sua totalidade,
,ou seja , ausência da certidão de ações trabalhistas emitida pelo
tribunal regional do trabalho de jurisdição do Estado da sede da
licitante.
No item 35.3.1 -ausência Certidão indicativa dos cartórios de protestos;
No item 35.3.2 ausência , a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no
âmbito Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da
Licitante em nome dos seus sócios.
No item 35.3.3 ausência Certidão de Regularidade Profissional do
Contador (CRP),e o item 35.3.5.3 letra e) Notas explicativas.
15/02/2022 15:35:23
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15/02/2022 - 10:36:40 8,00 27.459.005/0001-33 - CNIT -
SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA

Válido

15/02/2022 - 10:36:50 9,40 22.016.274/0001-01 - MULTISERVICE
ENGENHARIA COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

Cancelado - A empresa apresentou a certidão de Protesto na data
26/11/2021 e conforme o edital 35.3.1 ...expedidas pelo distribuidor da
sede da licitante em data não superior a 30 (trinta) dias da abertura do
certame, se outro prazo não constar no(s) documento(s) e, Certidão
negativa de Protesto(s), emitida(s) pelo(s) cartórios competentes da
sede da licitante, datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja
dentro do prazo de validade expresso na(s) própria(s) certidão(ões);
No item 35.4.1 não apresentou em sua totalidade ... acompanhando das
notas fiscais 15/02/2022 16:17:57

15/02/2022 - 10:37:41 7,99 19.407.080/0001-22 - RODRIGUES
RIBEIRO & MACHADO SOARES LTDA

Válido

15/02/2022 - 10:37:57 7,90 27.459.005/0001-33 - CNIT -
SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA

Válido

15/02/2022 - 10:38:09 7,85 07.830.560/0001-12 - K SERVIÇO,
COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO-EIRELI

Cancelado - A empresa apresentou a certidão municipal com o
vencimento 20/11/2021.se tratando de empresa Me- no edital 37.7.
Havendo alguma restrição na comprovação de regularidade fiscal e
trabalhista, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, prorrogável
por igual período, para a regularização da documentação, a realização
do pagamento ou parcelamento do débito e a emissão de eventuais
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
No item 35.2.6 do edital e empresa na apresentou em sua totalidade,
,ou seja , ausência da certidão de ações trabalhistas emitida pelo
tribunal regional do trabalho de jurisdição do Estado da sede da
licitante.
No item 35.3.1 -ausência Certidão indicativa dos cartórios de protestos;
No item 35.3.2 ausência , a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no
âmbito Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da
Licitante em nome dos seus sócios.
No item 35.3.3 ausência Certidão de Regularidade Profissional do
Contador (CRP),e o item 35.3.5.3 letra e) Notas explicativas.
15/02/2022 15:35:23

15/02/2022 - 10:38:37 7,80 27.459.005/0001-33 - CNIT -
SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA

Válido

15/02/2022 - 10:40:29 7,75 07.830.560/0001-12 - K SERVIÇO,
COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO-EIRELI

Cancelado - A empresa apresentou a certidão municipal com o
vencimento 20/11/2021.se tratando de empresa Me- no edital 37.7.
Havendo alguma restrição na comprovação de regularidade fiscal e
trabalhista, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, prorrogável
por igual período, para a regularização da documentação, a realização
do pagamento ou parcelamento do débito e a emissão de eventuais
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
No item 35.2.6 do edital e empresa na apresentou em sua totalidade,
,ou seja , ausência da certidão de ações trabalhistas emitida pelo
tribunal regional do trabalho de jurisdição do Estado da sede da
licitante.
No item 35.3.1 -ausência Certidão indicativa dos cartórios de protestos;
No item 35.3.2 ausência , a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no
âmbito Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da
Licitante em nome dos seus sócios.
No item 35.3.3 ausência Certidão de Regularidade Profissional do
Contador (CRP),e o item 35.3.5.3 letra e) Notas explicativas.
15/02/2022 15:35:23

15/02/2022 - 10:41:54 7,30 10.366.129/0001-71 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODO FLUVIAL
PAN AMERICANO COOTRANSPAN

Válido

15/02/2022 - 10:42:06 7,31 27.459.005/0001-33 - CNIT -
SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA

Válido

15/02/2022 - 10:42:20 7,25 19.786.419/0001-49 - V A DE PAIVA -
EIRELI

Válido

15/02/2022 - 10:42:38 7,32 07.830.560/0001-12 - K SERVIÇO,
COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO-EIRELI

Cancelado - A empresa apresentou a certidão municipal com o
vencimento 20/11/2021.se tratando de empresa Me- no edital 37.7.
Havendo alguma restrição na comprovação de regularidade fiscal e
trabalhista, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, prorrogável
por igual período, para a regularização da documentação, a realização
do pagamento ou parcelamento do débito e a emissão de eventuais
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
No item 35.2.6 do edital e empresa na apresentou em sua totalidade,
,ou seja , ausência da certidão de ações trabalhistas emitida pelo
tribunal regional do trabalho de jurisdição do Estado da sede da
licitante.
No item 35.3.1 -ausência Certidão indicativa dos cartórios de protestos;
No item 35.3.2 ausência , a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no
âmbito Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da
Licitante em nome dos seus sócios.
No item 35.3.3 ausência Certidão de Regularidade Profissional do
Contador (CRP),e o item 35.3.5.3 letra e) Notas explicativas.
15/02/2022 15:35:23
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15/02/2022 - 10:42:44 7,20 07.830.560/0001-12 - K SERVIÇO,
COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO-EIRELI

Cancelado - A empresa apresentou a certidão municipal com o
vencimento 20/11/2021.se tratando de empresa Me- no edital 37.7.
Havendo alguma restrição na comprovação de regularidade fiscal e
trabalhista, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, prorrogável
por igual período, para a regularização da documentação, a realização
do pagamento ou parcelamento do débito e a emissão de eventuais
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
No item 35.2.6 do edital e empresa na apresentou em sua totalidade,
,ou seja , ausência da certidão de ações trabalhistas emitida pelo
tribunal regional do trabalho de jurisdição do Estado da sede da
licitante.
No item 35.3.1 -ausência Certidão indicativa dos cartórios de protestos;
No item 35.3.2 ausência , a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no
âmbito Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da
Licitante em nome dos seus sócios.
No item 35.3.3 ausência Certidão de Regularidade Profissional do
Contador (CRP),e o item 35.3.5.3 letra e) Notas explicativas.
15/02/2022 15:35:23

15/02/2022 - 10:43:04 7,19 19.407.080/0001-22 - RODRIGUES
RIBEIRO & MACHADO SOARES LTDA

Válido

15/02/2022 - 10:43:40 7,15 19.786.419/0001-49 - V A DE PAIVA -
EIRELI

Válido

15/02/2022 - 10:43:57 7,14 19.407.080/0001-22 - RODRIGUES
RIBEIRO & MACHADO SOARES LTDA

Válido

15/02/2022 - 10:44:02 7,09 07.830.560/0001-12 - K SERVIÇO,
COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO-EIRELI

Cancelado - A empresa apresentou a certidão municipal com o
vencimento 20/11/2021.se tratando de empresa Me- no edital 37.7.
Havendo alguma restrição na comprovação de regularidade fiscal e
trabalhista, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, prorrogável
por igual período, para a regularização da documentação, a realização
do pagamento ou parcelamento do débito e a emissão de eventuais
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
No item 35.2.6 do edital e empresa na apresentou em sua totalidade,
,ou seja , ausência da certidão de ações trabalhistas emitida pelo
tribunal regional do trabalho de jurisdição do Estado da sede da
licitante.
No item 35.3.1 -ausência Certidão indicativa dos cartórios de protestos;
No item 35.3.2 ausência , a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no
âmbito Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da
Licitante em nome dos seus sócios.
No item 35.3.3 ausência Certidão de Regularidade Profissional do
Contador (CRP),e o item 35.3.5.3 letra e) Notas explicativas.
15/02/2022 15:35:23

15/02/2022 - 10:44:20 7,08 19.407.080/0001-22 - RODRIGUES
RIBEIRO & MACHADO SOARES LTDA

Válido

15/02/2022 - 10:44:38 7,00 19.786.419/0001-49 - V A DE PAIVA -
EIRELI

Válido

15/02/2022 - 10:44:54 6,95 07.830.560/0001-12 - K SERVIÇO,
COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO-EIRELI

Cancelado - A empresa apresentou a certidão municipal com o
vencimento 20/11/2021.se tratando de empresa Me- no edital 37.7.
Havendo alguma restrição na comprovação de regularidade fiscal e
trabalhista, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, prorrogável
por igual período, para a regularização da documentação, a realização
do pagamento ou parcelamento do débito e a emissão de eventuais
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
No item 35.2.6 do edital e empresa na apresentou em sua totalidade,
,ou seja , ausência da certidão de ações trabalhistas emitida pelo
tribunal regional do trabalho de jurisdição do Estado da sede da
licitante.
No item 35.3.1 -ausência Certidão indicativa dos cartórios de protestos;
No item 35.3.2 ausência , a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no
âmbito Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da
Licitante em nome dos seus sócios.
No item 35.3.3 ausência Certidão de Regularidade Profissional do
Contador (CRP),e o item 35.3.5.3 letra e) Notas explicativas.
15/02/2022 15:35:23

15/02/2022 - 10:45:17 6,94 19.407.080/0001-22 - RODRIGUES
RIBEIRO & MACHADO SOARES LTDA

Válido

15/02/2022 - 10:45:37 6,89 07.830.560/0001-12 - K SERVIÇO,
COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO-EIRELI

Cancelado - A empresa apresentou a certidão municipal com o
vencimento 20/11/2021.se tratando de empresa Me- no edital 37.7.
Havendo alguma restrição na comprovação de regularidade fiscal e
trabalhista, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, prorrogável
por igual período, para a regularização da documentação, a realização
do pagamento ou parcelamento do débito e a emissão de eventuais
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
No item 35.2.6 do edital e empresa na apresentou em sua totalidade,
,ou seja , ausência da certidão de ações trabalhistas emitida pelo
tribunal regional do trabalho de jurisdição do Estado da sede da
licitante.
No item 35.3.1 -ausência Certidão indicativa dos cartórios de protestos;
No item 35.3.2 ausência , a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no
âmbito Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da
Licitante em nome dos seus sócios.
No item 35.3.3 ausência Certidão de Regularidade Profissional do
Contador (CRP),e o item 35.3.5.3 letra e) Notas explicativas.
15/02/2022 15:35:23

15/02/2022 - 10:46:12 6,87 19.407.080/0001-22 - RODRIGUES
RIBEIRO & MACHADO SOARES LTDA

Válido
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15/02/2022 - 10:46:22 6,72 07.830.560/0001-12 - K SERVIÇO,
COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO-EIRELI

Cancelado - A empresa apresentou a certidão municipal com o
vencimento 20/11/2021.se tratando de empresa Me- no edital 37.7.
Havendo alguma restrição na comprovação de regularidade fiscal e
trabalhista, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, prorrogável
por igual período, para a regularização da documentação, a realização
do pagamento ou parcelamento do débito e a emissão de eventuais
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
No item 35.2.6 do edital e empresa na apresentou em sua totalidade,
,ou seja , ausência da certidão de ações trabalhistas emitida pelo
tribunal regional do trabalho de jurisdição do Estado da sede da
licitante.
No item 35.3.1 -ausência Certidão indicativa dos cartórios de protestos;
No item 35.3.2 ausência , a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no
âmbito Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da
Licitante em nome dos seus sócios.
No item 35.3.3 ausência Certidão de Regularidade Profissional do
Contador (CRP),e o item 35.3.5.3 letra e) Notas explicativas.
15/02/2022 15:35:23

15/02/2022 - 10:46:33 6,70 19.786.419/0001-49 - V A DE PAIVA -
EIRELI

Válido

15/02/2022 - 10:47:10 6,65 07.830.560/0001-12 - K SERVIÇO,
COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO-EIRELI

Cancelado - A empresa apresentou a certidão municipal com o
vencimento 20/11/2021.se tratando de empresa Me- no edital 37.7.
Havendo alguma restrição na comprovação de regularidade fiscal e
trabalhista, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, prorrogável
por igual período, para a regularização da documentação, a realização
do pagamento ou parcelamento do débito e a emissão de eventuais
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
No item 35.2.6 do edital e empresa na apresentou em sua totalidade,
,ou seja , ausência da certidão de ações trabalhistas emitida pelo
tribunal regional do trabalho de jurisdição do Estado da sede da
licitante.
No item 35.3.1 -ausência Certidão indicativa dos cartórios de protestos;
No item 35.3.2 ausência , a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no
âmbito Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da
Licitante em nome dos seus sócios.
No item 35.3.3 ausência Certidão de Regularidade Profissional do
Contador (CRP),e o item 35.3.5.3 letra e) Notas explicativas.
15/02/2022 15:35:23

15/02/2022 - 10:47:25 6,69 19.407.080/0001-22 - RODRIGUES
RIBEIRO & MACHADO SOARES LTDA

Válido

15/02/2022 - 10:47:31 6,64 19.407.080/0001-22 - RODRIGUES
RIBEIRO & MACHADO SOARES LTDA

Válido

15/02/2022 - 10:47:44 6,59 07.830.560/0001-12 - K SERVIÇO,
COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO-EIRELI

Cancelado - A empresa apresentou a certidão municipal com o
vencimento 20/11/2021.se tratando de empresa Me- no edital 37.7.
Havendo alguma restrição na comprovação de regularidade fiscal e
trabalhista, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, prorrogável
por igual período, para a regularização da documentação, a realização
do pagamento ou parcelamento do débito e a emissão de eventuais
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
No item 35.2.6 do edital e empresa na apresentou em sua totalidade,
,ou seja , ausência da certidão de ações trabalhistas emitida pelo
tribunal regional do trabalho de jurisdição do Estado da sede da
licitante.
No item 35.3.1 -ausência Certidão indicativa dos cartórios de protestos;
No item 35.3.2 ausência , a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no
âmbito Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da
Licitante em nome dos seus sócios.
No item 35.3.3 ausência Certidão de Regularidade Profissional do
Contador (CRP),e o item 35.3.5.3 letra e) Notas explicativas.
15/02/2022 15:35:23

15/02/2022 - 10:47:54 6,58 19.407.080/0001-22 - RODRIGUES
RIBEIRO & MACHADO SOARES LTDA

Válido

15/02/2022 - 10:48:12 6,53 07.830.560/0001-12 - K SERVIÇO,
COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO-EIRELI

Cancelado - A empresa apresentou a certidão municipal com o
vencimento 20/11/2021.se tratando de empresa Me- no edital 37.7.
Havendo alguma restrição na comprovação de regularidade fiscal e
trabalhista, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, prorrogável
por igual período, para a regularização da documentação, a realização
do pagamento ou parcelamento do débito e a emissão de eventuais
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
No item 35.2.6 do edital e empresa na apresentou em sua totalidade,
,ou seja , ausência da certidão de ações trabalhistas emitida pelo
tribunal regional do trabalho de jurisdição do Estado da sede da
licitante.
No item 35.3.1 -ausência Certidão indicativa dos cartórios de protestos;
No item 35.3.2 ausência , a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no
âmbito Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da
Licitante em nome dos seus sócios.
No item 35.3.3 ausência Certidão de Regularidade Profissional do
Contador (CRP),e o item 35.3.5.3 letra e) Notas explicativas.
15/02/2022 15:35:23

15/02/2022 - 10:49:25 6,52 19.407.080/0001-22 - RODRIGUES
RIBEIRO & MACHADO SOARES LTDA

Válido
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15/02/2022 - 10:49:35 6,47 07.830.560/0001-12 - K SERVIÇO,
COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO-EIRELI

Cancelado - A empresa apresentou a certidão municipal com o
vencimento 20/11/2021.se tratando de empresa Me- no edital 37.7.
Havendo alguma restrição na comprovação de regularidade fiscal e
trabalhista, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, prorrogável
por igual período, para a regularização da documentação, a realização
do pagamento ou parcelamento do débito e a emissão de eventuais
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
No item 35.2.6 do edital e empresa na apresentou em sua totalidade,
,ou seja , ausência da certidão de ações trabalhistas emitida pelo
tribunal regional do trabalho de jurisdição do Estado da sede da
licitante.
No item 35.3.1 -ausência Certidão indicativa dos cartórios de protestos;
No item 35.3.2 ausência , a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no
âmbito Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da
Licitante em nome dos seus sócios.
No item 35.3.3 ausência Certidão de Regularidade Profissional do
Contador (CRP),e o item 35.3.5.3 letra e) Notas explicativas.
15/02/2022 15:35:23

15/02/2022 - 10:50:19 6,40 19.407.080/0001-22 - RODRIGUES
RIBEIRO & MACHADO SOARES LTDA

Válido

15/02/2022 - 10:51:03 6,35 07.830.560/0001-12 - K SERVIÇO,
COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO-EIRELI

Cancelado - A empresa apresentou a certidão municipal com o
vencimento 20/11/2021.se tratando de empresa Me- no edital 37.7.
Havendo alguma restrição na comprovação de regularidade fiscal e
trabalhista, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, prorrogável
por igual período, para a regularização da documentação, a realização
do pagamento ou parcelamento do débito e a emissão de eventuais
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
No item 35.2.6 do edital e empresa na apresentou em sua totalidade,
,ou seja , ausência da certidão de ações trabalhistas emitida pelo
tribunal regional do trabalho de jurisdição do Estado da sede da
licitante.
No item 35.3.1 -ausência Certidão indicativa dos cartórios de protestos;
No item 35.3.2 ausência , a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no
âmbito Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da
Licitante em nome dos seus sócios.
No item 35.3.3 ausência Certidão de Regularidade Profissional do
Contador (CRP),e o item 35.3.5.3 letra e) Notas explicativas.
15/02/2022 15:35:23

15/02/2022 - 10:51:29 6,30 07.830.560/0001-12 - K SERVIÇO,
COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO-EIRELI

Cancelado - A empresa apresentou a certidão municipal com o
vencimento 20/11/2021.se tratando de empresa Me- no edital 37.7.
Havendo alguma restrição na comprovação de regularidade fiscal e
trabalhista, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, prorrogável
por igual período, para a regularização da documentação, a realização
do pagamento ou parcelamento do débito e a emissão de eventuais
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
No item 35.2.6 do edital e empresa na apresentou em sua totalidade,
,ou seja , ausência da certidão de ações trabalhistas emitida pelo
tribunal regional do trabalho de jurisdição do Estado da sede da
licitante.
No item 35.3.1 -ausência Certidão indicativa dos cartórios de protestos;
No item 35.3.2 ausência , a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no
âmbito Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da
Licitante em nome dos seus sócios.
No item 35.3.3 ausência Certidão de Regularidade Profissional do
Contador (CRP),e o item 35.3.5.3 letra e) Notas explicativas.
15/02/2022 15:35:23

15/02/2022 - 10:52:03 6,00 19.786.419/0001-49 - V A DE PAIVA -
EIRELI

Válido

15/02/2022 - 10:52:23 6,29 07.830.560/0001-12 - K SERVIÇO,
COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO-EIRELI

Cancelado - A empresa apresentou a certidão municipal com o
vencimento 20/11/2021.se tratando de empresa Me- no edital 37.7.
Havendo alguma restrição na comprovação de regularidade fiscal e
trabalhista, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, prorrogável
por igual período, para a regularização da documentação, a realização
do pagamento ou parcelamento do débito e a emissão de eventuais
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
No item 35.2.6 do edital e empresa na apresentou em sua totalidade,
,ou seja , ausência da certidão de ações trabalhistas emitida pelo
tribunal regional do trabalho de jurisdição do Estado da sede da
licitante.
No item 35.3.1 -ausência Certidão indicativa dos cartórios de protestos;
No item 35.3.2 ausência , a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no
âmbito Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da
Licitante em nome dos seus sócios.
No item 35.3.3 ausência Certidão de Regularidade Profissional do
Contador (CRP),e o item 35.3.5.3 letra e) Notas explicativas.
15/02/2022 15:35:23

15/02/2022 - 10:52:26 6,28 07.830.560/0001-12 - K SERVIÇO,
COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO-EIRELI

Cancelado - A empresa apresentou a certidão municipal com o
vencimento 20/11/2021.se tratando de empresa Me- no edital 37.7.
Havendo alguma restrição na comprovação de regularidade fiscal e
trabalhista, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, prorrogável
por igual período, para a regularização da documentação, a realização
do pagamento ou parcelamento do débito e a emissão de eventuais
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
No item 35.2.6 do edital e empresa na apresentou em sua totalidade,
,ou seja , ausência da certidão de ações trabalhistas emitida pelo
tribunal regional do trabalho de jurisdição do Estado da sede da
licitante.
No item 35.3.1 -ausência Certidão indicativa dos cartórios de protestos;
No item 35.3.2 ausência , a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no
âmbito Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da
Licitante em nome dos seus sócios.
No item 35.3.3 ausência Certidão de Regularidade Profissional do
Contador (CRP),e o item 35.3.5.3 letra e) Notas explicativas.
15/02/2022 15:35:23
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15/02/2022 - 10:52:30 6,27 07.830.560/0001-12 - K SERVIÇO,
COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO-EIRELI

Cancelado - A empresa apresentou a certidão municipal com o
vencimento 20/11/2021.se tratando de empresa Me- no edital 37.7.
Havendo alguma restrição na comprovação de regularidade fiscal e
trabalhista, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, prorrogável
por igual período, para a regularização da documentação, a realização
do pagamento ou parcelamento do débito e a emissão de eventuais
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
No item 35.2.6 do edital e empresa na apresentou em sua totalidade,
,ou seja , ausência da certidão de ações trabalhistas emitida pelo
tribunal regional do trabalho de jurisdição do Estado da sede da
licitante.
No item 35.3.1 -ausência Certidão indicativa dos cartórios de protestos;
No item 35.3.2 ausência , a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no
âmbito Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da
Licitante em nome dos seus sócios.
No item 35.3.3 ausência Certidão de Regularidade Profissional do
Contador (CRP),e o item 35.3.5.3 letra e) Notas explicativas.
15/02/2022 15:35:23

15/02/2022 - 10:52:34 6,26 07.830.560/0001-12 - K SERVIÇO,
COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO-EIRELI

Cancelado - A empresa apresentou a certidão municipal com o
vencimento 20/11/2021.se tratando de empresa Me- no edital 37.7.
Havendo alguma restrição na comprovação de regularidade fiscal e
trabalhista, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, prorrogável
por igual período, para a regularização da documentação, a realização
do pagamento ou parcelamento do débito e a emissão de eventuais
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
No item 35.2.6 do edital e empresa na apresentou em sua totalidade,
,ou seja , ausência da certidão de ações trabalhistas emitida pelo
tribunal regional do trabalho de jurisdição do Estado da sede da
licitante.
No item 35.3.1 -ausência Certidão indicativa dos cartórios de protestos;
No item 35.3.2 ausência , a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no
âmbito Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da
Licitante em nome dos seus sócios.
No item 35.3.3 ausência Certidão de Regularidade Profissional do
Contador (CRP),e o item 35.3.5.3 letra e) Notas explicativas.
15/02/2022 15:35:23

15/02/2022 - 10:52:38 5,95 07.830.560/0001-12 - K SERVIÇO,
COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO-EIRELI

Cancelado - A empresa apresentou a certidão municipal com o
vencimento 20/11/2021.se tratando de empresa Me- no edital 37.7.
Havendo alguma restrição na comprovação de regularidade fiscal e
trabalhista, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, prorrogável
por igual período, para a regularização da documentação, a realização
do pagamento ou parcelamento do débito e a emissão de eventuais
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
No item 35.2.6 do edital e empresa na apresentou em sua totalidade,
,ou seja , ausência da certidão de ações trabalhistas emitida pelo
tribunal regional do trabalho de jurisdição do Estado da sede da
licitante.
No item 35.3.1 -ausência Certidão indicativa dos cartórios de protestos;
No item 35.3.2 ausência , a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no
âmbito Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da
Licitante em nome dos seus sócios.
No item 35.3.3 ausência Certidão de Regularidade Profissional do
Contador (CRP),e o item 35.3.5.3 letra e) Notas explicativas.
15/02/2022 15:35:23

15/02/2022 - 10:53:53 6,20 19.407.080/0001-22 - RODRIGUES
RIBEIRO & MACHADO SOARES LTDA

Válido

0022 - Rota 22. Pau Amarelo/Santa Maria/São Pedro. Após o término das aulas o roteiro é inverso.
Data Valor CNPJ Situação

11/02/2022 - 13:25:14 8,31 (proposta) 35.829.669/0001-75 - FURTADO
SOUZA EMPREENDIMENTOS EIRELI
EPP

Válido

11/02/2022 - 21:38:02 10,45 (proposta) 07.830.560/0001-12 - K SERVIÇO,
COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO-EIRELI

Cancelado - A empresa apresentou a certidão municipal com o
vencimento 20/11/2021.se tratando de empresa Me- no edital 37.7.
Havendo alguma restrição na comprovação de regularidade fiscal e
trabalhista, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, prorrogável
por igual período, para a regularização da documentação, a realização
do pagamento ou parcelamento do débito e a emissão de eventuais
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
No item 35.2.6 do edital e empresa na apresentou em sua totalidade,
,ou seja , ausência da certidão de ações trabalhistas emitida pelo
tribunal regional do trabalho de jurisdição do Estado da sede da
licitante.
No item 35.3.1 -ausência Certidão indicativa dos cartórios de protestos;
No item 35.3.2 ausência , a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no
âmbito Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da
Licitante em nome dos seus sócios.
No item 35.3.3 ausência Certidão de Regularidade Profissional do
Contador (CRP),e o item 35.3.5.3 letra e) Notas explicativas.
15/02/2022 15:35:23

13/02/2022 - 15:52:49 9,50 (proposta) 22.823.674/0001-29 - MORAES DE
LIMA TRANSPORTES E SERVICOS -
EIRELI

Válido

14/02/2022 - 11:44:53 10,40 (proposta) 23.829.190/0001-50 - TRANSPORTE
RODO-NORTE LTDA-EPP

Válido

14/02/2022 - 12:56:53 8,30 (proposta) 27.946.653/0001-14 - EDNALDO
JUNIOR DE SOUZA AMARAL EIRELLI

Válido

14/02/2022 - 15:56:42 10,00 (proposta) 19.786.419/0001-49 - V A DE PAIVA -
EIRELI

Válido

14/02/2022 - 18:12:56 10,45 (proposta) 27.459.005/0001-33 - CNIT -
SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA

Válido
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14/02/2022 - 19:12:07 8,30 (proposta) 10.366.129/0001-71 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODO FLUVIAL
PAN AMERICANO COOTRANSPAN

Válido

15/02/2022 - 08:20:04 10,45 (proposta) 22.016.274/0001-01 - MULTISERVICE
ENGENHARIA COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

Cancelado - A empresa apresentou a certidão de Protesto na data
26/11/2021 e conforme o edital 35.3.1 ...expedidas pelo distribuidor da
sede da licitante em data não superior a 30 (trinta) dias da abertura do
certame, se outro prazo não constar no(s) documento(s) e, Certidão
negativa de Protesto(s), emitida(s) pelo(s) cartórios competentes da
sede da licitante, datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja
dentro do prazo de validade expresso na(s) própria(s) certidão(ões);
No item 35.4.1 não apresentou em sua totalidade ... acompanhando das
notas fiscais 15/02/2022 16:17:57

15/02/2022 - 08:41:14 8,31 (proposta) 19.407.080/0001-22 - RODRIGUES
RIBEIRO & MACHADO SOARES LTDA

Válido

15/02/2022 - 10:35:58 8,25 07.830.560/0001-12 - K SERVIÇO,
COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO-EIRELI

Cancelado - A empresa apresentou a certidão municipal com o
vencimento 20/11/2021.se tratando de empresa Me- no edital 37.7.
Havendo alguma restrição na comprovação de regularidade fiscal e
trabalhista, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, prorrogável
por igual período, para a regularização da documentação, a realização
do pagamento ou parcelamento do débito e a emissão de eventuais
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
No item 35.2.6 do edital e empresa na apresentou em sua totalidade,
,ou seja , ausência da certidão de ações trabalhistas emitida pelo
tribunal regional do trabalho de jurisdição do Estado da sede da
licitante.
No item 35.3.1 -ausência Certidão indicativa dos cartórios de protestos;
No item 35.3.2 ausência , a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no
âmbito Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da
Licitante em nome dos seus sócios.
No item 35.3.3 ausência Certidão de Regularidade Profissional do
Contador (CRP),e o item 35.3.5.3 letra e) Notas explicativas.
15/02/2022 15:35:23

15/02/2022 - 10:36:44 8,00 27.459.005/0001-33 - CNIT -
SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA

Válido

15/02/2022 - 10:36:48 9,40 22.016.274/0001-01 - MULTISERVICE
ENGENHARIA COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

Cancelado - A empresa apresentou a certidão de Protesto na data
26/11/2021 e conforme o edital 35.3.1 ...expedidas pelo distribuidor da
sede da licitante em data não superior a 30 (trinta) dias da abertura do
certame, se outro prazo não constar no(s) documento(s) e, Certidão
negativa de Protesto(s), emitida(s) pelo(s) cartórios competentes da
sede da licitante, datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja
dentro do prazo de validade expresso na(s) própria(s) certidão(ões);
No item 35.4.1 não apresentou em sua totalidade ... acompanhando das
notas fiscais 15/02/2022 16:17:57

15/02/2022 - 10:37:48 7,99 19.407.080/0001-22 - RODRIGUES
RIBEIRO & MACHADO SOARES LTDA

Válido

15/02/2022 - 10:38:03 7,90 27.459.005/0001-33 - CNIT -
SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA

Válido

15/02/2022 - 10:38:13 7,85 07.830.560/0001-12 - K SERVIÇO,
COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO-EIRELI

Cancelado - A empresa apresentou a certidão municipal com o
vencimento 20/11/2021.se tratando de empresa Me- no edital 37.7.
Havendo alguma restrição na comprovação de regularidade fiscal e
trabalhista, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, prorrogável
por igual período, para a regularização da documentação, a realização
do pagamento ou parcelamento do débito e a emissão de eventuais
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
No item 35.2.6 do edital e empresa na apresentou em sua totalidade,
,ou seja , ausência da certidão de ações trabalhistas emitida pelo
tribunal regional do trabalho de jurisdição do Estado da sede da
licitante.
No item 35.3.1 -ausência Certidão indicativa dos cartórios de protestos;
No item 35.3.2 ausência , a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no
âmbito Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da
Licitante em nome dos seus sócios.
No item 35.3.3 ausência Certidão de Regularidade Profissional do
Contador (CRP),e o item 35.3.5.3 letra e) Notas explicativas.
15/02/2022 15:35:23

15/02/2022 - 10:38:40 7,80 27.459.005/0001-33 - CNIT -
SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA

Válido

15/02/2022 - 10:40:34 7,75 07.830.560/0001-12 - K SERVIÇO,
COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO-EIRELI

Cancelado - A empresa apresentou a certidão municipal com o
vencimento 20/11/2021.se tratando de empresa Me- no edital 37.7.
Havendo alguma restrição na comprovação de regularidade fiscal e
trabalhista, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, prorrogável
por igual período, para a regularização da documentação, a realização
do pagamento ou parcelamento do débito e a emissão de eventuais
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
No item 35.2.6 do edital e empresa na apresentou em sua totalidade,
,ou seja , ausência da certidão de ações trabalhistas emitida pelo
tribunal regional do trabalho de jurisdição do Estado da sede da
licitante.
No item 35.3.1 -ausência Certidão indicativa dos cartórios de protestos;
No item 35.3.2 ausência , a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no
âmbito Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da
Licitante em nome dos seus sócios.
No item 35.3.3 ausência Certidão de Regularidade Profissional do
Contador (CRP),e o item 35.3.5.3 letra e) Notas explicativas.
15/02/2022 15:35:23

15/02/2022 - 10:42:01 7,30 10.366.129/0001-71 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODO FLUVIAL
PAN AMERICANO COOTRANSPAN

Válido

15/02/2022 - 10:42:09 7,70 19.786.419/0001-49 - V A DE PAIVA -
EIRELI

Válido

15/02/2022 - 10:42:09 7,31 27.459.005/0001-33 - CNIT -
SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA

Válido
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15/02/2022 - 10:42:28 7,25 19.786.419/0001-49 - V A DE PAIVA -
EIRELI

Válido

15/02/2022 - 10:42:48 7,32 07.830.560/0001-12 - K SERVIÇO,
COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO-EIRELI

Cancelado - A empresa apresentou a certidão municipal com o
vencimento 20/11/2021.se tratando de empresa Me- no edital 37.7.
Havendo alguma restrição na comprovação de regularidade fiscal e
trabalhista, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, prorrogável
por igual período, para a regularização da documentação, a realização
do pagamento ou parcelamento do débito e a emissão de eventuais
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
No item 35.2.6 do edital e empresa na apresentou em sua totalidade,
,ou seja , ausência da certidão de ações trabalhistas emitida pelo
tribunal regional do trabalho de jurisdição do Estado da sede da
licitante.
No item 35.3.1 -ausência Certidão indicativa dos cartórios de protestos;
No item 35.3.2 ausência , a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no
âmbito Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da
Licitante em nome dos seus sócios.
No item 35.3.3 ausência Certidão de Regularidade Profissional do
Contador (CRP),e o item 35.3.5.3 letra e) Notas explicativas.
15/02/2022 15:35:23

15/02/2022 - 10:42:54 7,20 07.830.560/0001-12 - K SERVIÇO,
COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO-EIRELI

Cancelado - A empresa apresentou a certidão municipal com o
vencimento 20/11/2021.se tratando de empresa Me- no edital 37.7.
Havendo alguma restrição na comprovação de regularidade fiscal e
trabalhista, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, prorrogável
por igual período, para a regularização da documentação, a realização
do pagamento ou parcelamento do débito e a emissão de eventuais
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
No item 35.2.6 do edital e empresa na apresentou em sua totalidade,
,ou seja , ausência da certidão de ações trabalhistas emitida pelo
tribunal regional do trabalho de jurisdição do Estado da sede da
licitante.
No item 35.3.1 -ausência Certidão indicativa dos cartórios de protestos;
No item 35.3.2 ausência , a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no
âmbito Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da
Licitante em nome dos seus sócios.
No item 35.3.3 ausência Certidão de Regularidade Profissional do
Contador (CRP),e o item 35.3.5.3 letra e) Notas explicativas.
15/02/2022 15:35:23

15/02/2022 - 10:42:57 7,74 19.407.080/0001-22 - RODRIGUES
RIBEIRO & MACHADO SOARES LTDA

Válido

15/02/2022 - 10:43:12 7,19 19.407.080/0001-22 - RODRIGUES
RIBEIRO & MACHADO SOARES LTDA

Válido

15/02/2022 - 10:43:48 7,15 19.786.419/0001-49 - V A DE PAIVA -
EIRELI

Válido

15/02/2022 - 10:44:05 7,10 07.830.560/0001-12 - K SERVIÇO,
COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO-EIRELI

Cancelado - A empresa apresentou a certidão municipal com o
vencimento 20/11/2021.se tratando de empresa Me- no edital 37.7.
Havendo alguma restrição na comprovação de regularidade fiscal e
trabalhista, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, prorrogável
por igual período, para a regularização da documentação, a realização
do pagamento ou parcelamento do débito e a emissão de eventuais
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
No item 35.2.6 do edital e empresa na apresentou em sua totalidade,
,ou seja , ausência da certidão de ações trabalhistas emitida pelo
tribunal regional do trabalho de jurisdição do Estado da sede da
licitante.
No item 35.3.1 -ausência Certidão indicativa dos cartórios de protestos;
No item 35.3.2 ausência , a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no
âmbito Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da
Licitante em nome dos seus sócios.
No item 35.3.3 ausência Certidão de Regularidade Profissional do
Contador (CRP),e o item 35.3.5.3 letra e) Notas explicativas.
15/02/2022 15:35:23

15/02/2022 - 10:44:24 7,09 19.407.080/0001-22 - RODRIGUES
RIBEIRO & MACHADO SOARES LTDA

Válido

15/02/2022 - 10:44:45 7,00 19.786.419/0001-49 - V A DE PAIVA -
EIRELI

Válido

15/02/2022 - 10:44:58 6,95 07.830.560/0001-12 - K SERVIÇO,
COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO-EIRELI

Cancelado - A empresa apresentou a certidão municipal com o
vencimento 20/11/2021.se tratando de empresa Me- no edital 37.7.
Havendo alguma restrição na comprovação de regularidade fiscal e
trabalhista, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, prorrogável
por igual período, para a regularização da documentação, a realização
do pagamento ou parcelamento do débito e a emissão de eventuais
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
No item 35.2.6 do edital e empresa na apresentou em sua totalidade,
,ou seja , ausência da certidão de ações trabalhistas emitida pelo
tribunal regional do trabalho de jurisdição do Estado da sede da
licitante.
No item 35.3.1 -ausência Certidão indicativa dos cartórios de protestos;
No item 35.3.2 ausência , a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no
âmbito Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da
Licitante em nome dos seus sócios.
No item 35.3.3 ausência Certidão de Regularidade Profissional do
Contador (CRP),e o item 35.3.5.3 letra e) Notas explicativas.
15/02/2022 15:35:23

15/02/2022 - 10:45:20 6,99 19.407.080/0001-22 - RODRIGUES
RIBEIRO & MACHADO SOARES LTDA

Válido

15/02/2022 - 10:45:29 6,94 19.407.080/0001-22 - RODRIGUES
RIBEIRO & MACHADO SOARES LTDA

Válido
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15/02/2022 - 10:45:41 6,89 07.830.560/0001-12 - K SERVIÇO,
COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO-EIRELI

Cancelado - A empresa apresentou a certidão municipal com o
vencimento 20/11/2021.se tratando de empresa Me- no edital 37.7.
Havendo alguma restrição na comprovação de regularidade fiscal e
trabalhista, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, prorrogável
por igual período, para a regularização da documentação, a realização
do pagamento ou parcelamento do débito e a emissão de eventuais
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
No item 35.2.6 do edital e empresa na apresentou em sua totalidade,
,ou seja , ausência da certidão de ações trabalhistas emitida pelo
tribunal regional do trabalho de jurisdição do Estado da sede da
licitante.
No item 35.3.1 -ausência Certidão indicativa dos cartórios de protestos;
No item 35.3.2 ausência , a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no
âmbito Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da
Licitante em nome dos seus sócios.
No item 35.3.3 ausência Certidão de Regularidade Profissional do
Contador (CRP),e o item 35.3.5.3 letra e) Notas explicativas.
15/02/2022 15:35:23

15/02/2022 - 10:46:14 6,87 19.407.080/0001-22 - RODRIGUES
RIBEIRO & MACHADO SOARES LTDA

Válido

15/02/2022 - 10:46:25 6,80 19.786.419/0001-49 - V A DE PAIVA -
EIRELI

Válido

15/02/2022 - 10:47:15 6,75 07.830.560/0001-12 - K SERVIÇO,
COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO-EIRELI

Cancelado - A empresa apresentou a certidão municipal com o
vencimento 20/11/2021.se tratando de empresa Me- no edital 37.7.
Havendo alguma restrição na comprovação de regularidade fiscal e
trabalhista, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, prorrogável
por igual período, para a regularização da documentação, a realização
do pagamento ou parcelamento do débito e a emissão de eventuais
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
No item 35.2.6 do edital e empresa na apresentou em sua totalidade,
,ou seja , ausência da certidão de ações trabalhistas emitida pelo
tribunal regional do trabalho de jurisdição do Estado da sede da
licitante.
No item 35.3.1 -ausência Certidão indicativa dos cartórios de protestos;
No item 35.3.2 ausência , a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no
âmbito Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da
Licitante em nome dos seus sócios.
No item 35.3.3 ausência Certidão de Regularidade Profissional do
Contador (CRP),e o item 35.3.5.3 letra e) Notas explicativas.
15/02/2022 15:35:23

15/02/2022 - 10:47:22 6,79 19.407.080/0001-22 - RODRIGUES
RIBEIRO & MACHADO SOARES LTDA

Válido

15/02/2022 - 10:47:37 6,74 19.407.080/0001-22 - RODRIGUES
RIBEIRO & MACHADO SOARES LTDA

Válido

15/02/2022 - 10:47:48 6,69 07.830.560/0001-12 - K SERVIÇO,
COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO-EIRELI

Cancelado - A empresa apresentou a certidão municipal com o
vencimento 20/11/2021.se tratando de empresa Me- no edital 37.7.
Havendo alguma restrição na comprovação de regularidade fiscal e
trabalhista, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, prorrogável
por igual período, para a regularização da documentação, a realização
do pagamento ou parcelamento do débito e a emissão de eventuais
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
No item 35.2.6 do edital e empresa na apresentou em sua totalidade,
,ou seja , ausência da certidão de ações trabalhistas emitida pelo
tribunal regional do trabalho de jurisdição do Estado da sede da
licitante.
No item 35.3.1 -ausência Certidão indicativa dos cartórios de protestos;
No item 35.3.2 ausência , a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no
âmbito Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da
Licitante em nome dos seus sócios.
No item 35.3.3 ausência Certidão de Regularidade Profissional do
Contador (CRP),e o item 35.3.5.3 letra e) Notas explicativas.
15/02/2022 15:35:23

15/02/2022 - 10:48:25 6,68 19.407.080/0001-22 - RODRIGUES
RIBEIRO & MACHADO SOARES LTDA

Válido

15/02/2022 - 10:48:43 6,63 07.830.560/0001-12 - K SERVIÇO,
COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO-EIRELI

Cancelado - A empresa apresentou a certidão municipal com o
vencimento 20/11/2021.se tratando de empresa Me- no edital 37.7.
Havendo alguma restrição na comprovação de regularidade fiscal e
trabalhista, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, prorrogável
por igual período, para a regularização da documentação, a realização
do pagamento ou parcelamento do débito e a emissão de eventuais
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
No item 35.2.6 do edital e empresa na apresentou em sua totalidade,
,ou seja , ausência da certidão de ações trabalhistas emitida pelo
tribunal regional do trabalho de jurisdição do Estado da sede da
licitante.
No item 35.3.1 -ausência Certidão indicativa dos cartórios de protestos;
No item 35.3.2 ausência , a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no
âmbito Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da
Licitante em nome dos seus sócios.
No item 35.3.3 ausência Certidão de Regularidade Profissional do
Contador (CRP),e o item 35.3.5.3 letra e) Notas explicativas.
15/02/2022 15:35:23

15/02/2022 - 10:49:33 6,62 19.407.080/0001-22 - RODRIGUES
RIBEIRO & MACHADO SOARES LTDA

Válido
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15/02/2022 - 10:49:39 6,57 07.830.560/0001-12 - K SERVIÇO,
COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO-EIRELI

Cancelado - A empresa apresentou a certidão municipal com o
vencimento 20/11/2021.se tratando de empresa Me- no edital 37.7.
Havendo alguma restrição na comprovação de regularidade fiscal e
trabalhista, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, prorrogável
por igual período, para a regularização da documentação, a realização
do pagamento ou parcelamento do débito e a emissão de eventuais
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
No item 35.2.6 do edital e empresa na apresentou em sua totalidade,
,ou seja , ausência da certidão de ações trabalhistas emitida pelo
tribunal regional do trabalho de jurisdição do Estado da sede da
licitante.
No item 35.3.1 -ausência Certidão indicativa dos cartórios de protestos;
No item 35.3.2 ausência , a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no
âmbito Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da
Licitante em nome dos seus sócios.
No item 35.3.3 ausência Certidão de Regularidade Profissional do
Contador (CRP),e o item 35.3.5.3 letra e) Notas explicativas.
15/02/2022 15:35:23

15/02/2022 - 10:50:12 6,50 19.407.080/0001-22 - RODRIGUES
RIBEIRO & MACHADO SOARES LTDA

Válido

15/02/2022 - 10:51:20 6,45 19.786.419/0001-49 - V A DE PAIVA -
EIRELI

Válido

15/02/2022 - 10:51:34 6,40 07.830.560/0001-12 - K SERVIÇO,
COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO-EIRELI

Cancelado - A empresa apresentou a certidão municipal com o
vencimento 20/11/2021.se tratando de empresa Me- no edital 37.7.
Havendo alguma restrição na comprovação de regularidade fiscal e
trabalhista, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, prorrogável
por igual período, para a regularização da documentação, a realização
do pagamento ou parcelamento do débito e a emissão de eventuais
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
No item 35.2.6 do edital e empresa na apresentou em sua totalidade,
,ou seja , ausência da certidão de ações trabalhistas emitida pelo
tribunal regional do trabalho de jurisdição do Estado da sede da
licitante.
No item 35.3.1 -ausência Certidão indicativa dos cartórios de protestos;
No item 35.3.2 ausência , a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no
âmbito Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da
Licitante em nome dos seus sócios.
No item 35.3.3 ausência Certidão de Regularidade Profissional do
Contador (CRP),e o item 35.3.5.3 letra e) Notas explicativas.
15/02/2022 15:35:23

15/02/2022 - 10:52:39 6,35 19.407.080/0001-22 - RODRIGUES
RIBEIRO & MACHADO SOARES LTDA

Válido

15/02/2022 - 10:52:47 6,34 07.830.560/0001-12 - K SERVIÇO,
COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO-EIRELI

Cancelado - A empresa apresentou a certidão municipal com o
vencimento 20/11/2021.se tratando de empresa Me- no edital 37.7.
Havendo alguma restrição na comprovação de regularidade fiscal e
trabalhista, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, prorrogável
por igual período, para a regularização da documentação, a realização
do pagamento ou parcelamento do débito e a emissão de eventuais
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
No item 35.2.6 do edital e empresa na apresentou em sua totalidade,
,ou seja , ausência da certidão de ações trabalhistas emitida pelo
tribunal regional do trabalho de jurisdição do Estado da sede da
licitante.
No item 35.3.1 -ausência Certidão indicativa dos cartórios de protestos;
No item 35.3.2 ausência , a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no
âmbito Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da
Licitante em nome dos seus sócios.
No item 35.3.3 ausência Certidão de Regularidade Profissional do
Contador (CRP),e o item 35.3.5.3 letra e) Notas explicativas.
15/02/2022 15:35:23

15/02/2022 - 10:54:26 6,30 19.786.419/0001-49 - V A DE PAIVA -
EIRELI

Válido

15/02/2022 - 10:54:34 6,33 19.407.080/0001-22 - RODRIGUES
RIBEIRO & MACHADO SOARES LTDA

Válido

15/02/2022 - 10:54:39 6,29 07.830.560/0001-12 - K SERVIÇO,
COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO-EIRELI

Cancelado - A empresa apresentou a certidão municipal com o
vencimento 20/11/2021.se tratando de empresa Me- no edital 37.7.
Havendo alguma restrição na comprovação de regularidade fiscal e
trabalhista, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, prorrogável
por igual período, para a regularização da documentação, a realização
do pagamento ou parcelamento do débito e a emissão de eventuais
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
No item 35.2.6 do edital e empresa na apresentou em sua totalidade,
,ou seja , ausência da certidão de ações trabalhistas emitida pelo
tribunal regional do trabalho de jurisdição do Estado da sede da
licitante.
No item 35.3.1 -ausência Certidão indicativa dos cartórios de protestos;
No item 35.3.2 ausência , a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no
âmbito Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da
Licitante em nome dos seus sócios.
No item 35.3.3 ausência Certidão de Regularidade Profissional do
Contador (CRP),e o item 35.3.5.3 letra e) Notas explicativas.
15/02/2022 15:35:23

15/02/2022 - 10:55:49 6,15 19.786.419/0001-49 - V A DE PAIVA -
EIRELI

Válido

15/02/2022 - 10:56:38 6,10 19.407.080/0001-22 - RODRIGUES
RIBEIRO & MACHADO SOARES LTDA

Válido
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15/02/2022 - 10:56:57 6,28 07.830.560/0001-12 - K SERVIÇO,
COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO-EIRELI

Cancelado - A empresa apresentou a certidão municipal com o
vencimento 20/11/2021.se tratando de empresa Me- no edital 37.7.
Havendo alguma restrição na comprovação de regularidade fiscal e
trabalhista, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, prorrogável
por igual período, para a regularização da documentação, a realização
do pagamento ou parcelamento do débito e a emissão de eventuais
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
No item 35.2.6 do edital e empresa na apresentou em sua totalidade,
,ou seja , ausência da certidão de ações trabalhistas emitida pelo
tribunal regional do trabalho de jurisdição do Estado da sede da
licitante.
No item 35.3.1 -ausência Certidão indicativa dos cartórios de protestos;
No item 35.3.2 ausência , a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no
âmbito Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da
Licitante em nome dos seus sócios.
No item 35.3.3 ausência Certidão de Regularidade Profissional do
Contador (CRP),e o item 35.3.5.3 letra e) Notas explicativas.
15/02/2022 15:35:23

15/02/2022 - 10:57:00 6,27 07.830.560/0001-12 - K SERVIÇO,
COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO-EIRELI

Cancelado - A empresa apresentou a certidão municipal com o
vencimento 20/11/2021.se tratando de empresa Me- no edital 37.7.
Havendo alguma restrição na comprovação de regularidade fiscal e
trabalhista, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, prorrogável
por igual período, para a regularização da documentação, a realização
do pagamento ou parcelamento do débito e a emissão de eventuais
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
No item 35.2.6 do edital e empresa na apresentou em sua totalidade,
,ou seja , ausência da certidão de ações trabalhistas emitida pelo
tribunal regional do trabalho de jurisdição do Estado da sede da
licitante.
No item 35.3.1 -ausência Certidão indicativa dos cartórios de protestos;
No item 35.3.2 ausência , a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no
âmbito Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da
Licitante em nome dos seus sócios.
No item 35.3.3 ausência Certidão de Regularidade Profissional do
Contador (CRP),e o item 35.3.5.3 letra e) Notas explicativas.
15/02/2022 15:35:23

15/02/2022 - 10:57:09 6,26 07.830.560/0001-12 - K SERVIÇO,
COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO-EIRELI

Cancelado - A empresa apresentou a certidão municipal com o
vencimento 20/11/2021.se tratando de empresa Me- no edital 37.7.
Havendo alguma restrição na comprovação de regularidade fiscal e
trabalhista, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, prorrogável
por igual período, para a regularização da documentação, a realização
do pagamento ou parcelamento do débito e a emissão de eventuais
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
No item 35.2.6 do edital e empresa na apresentou em sua totalidade,
,ou seja , ausência da certidão de ações trabalhistas emitida pelo
tribunal regional do trabalho de jurisdição do Estado da sede da
licitante.
No item 35.3.1 -ausência Certidão indicativa dos cartórios de protestos;
No item 35.3.2 ausência , a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no
âmbito Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da
Licitante em nome dos seus sócios.
No item 35.3.3 ausência Certidão de Regularidade Profissional do
Contador (CRP),e o item 35.3.5.3 letra e) Notas explicativas.
15/02/2022 15:35:23

15/02/2022 - 10:57:13 6,05 07.830.560/0001-12 - K SERVIÇO,
COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO-EIRELI

Cancelado - A empresa apresentou a certidão municipal com o
vencimento 20/11/2021.se tratando de empresa Me- no edital 37.7.
Havendo alguma restrição na comprovação de regularidade fiscal e
trabalhista, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, prorrogável
por igual período, para a regularização da documentação, a realização
do pagamento ou parcelamento do débito e a emissão de eventuais
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
No item 35.2.6 do edital e empresa na apresentou em sua totalidade,
,ou seja , ausência da certidão de ações trabalhistas emitida pelo
tribunal regional do trabalho de jurisdição do Estado da sede da
licitante.
No item 35.3.1 -ausência Certidão indicativa dos cartórios de protestos;
No item 35.3.2 ausência , a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no
âmbito Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da
Licitante em nome dos seus sócios.
No item 35.3.3 ausência Certidão de Regularidade Profissional do
Contador (CRP),e o item 35.3.5.3 letra e) Notas explicativas.
15/02/2022 15:35:23

15/02/2022 - 10:57:43 6,00 19.786.419/0001-49 - V A DE PAIVA -
EIRELI

Válido

15/02/2022 - 10:58:12 6,04 19.407.080/0001-22 - RODRIGUES
RIBEIRO & MACHADO SOARES LTDA

Válido

15/02/2022 - 10:58:15 5,95 07.830.560/0001-12 - K SERVIÇO,
COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO-EIRELI

Cancelado - A empresa apresentou a certidão municipal com o
vencimento 20/11/2021.se tratando de empresa Me- no edital 37.7.
Havendo alguma restrição na comprovação de regularidade fiscal e
trabalhista, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, prorrogável
por igual período, para a regularização da documentação, a realização
do pagamento ou parcelamento do débito e a emissão de eventuais
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
No item 35.2.6 do edital e empresa na apresentou em sua totalidade,
,ou seja , ausência da certidão de ações trabalhistas emitida pelo
tribunal regional do trabalho de jurisdição do Estado da sede da
licitante.
No item 35.3.1 -ausência Certidão indicativa dos cartórios de protestos;
No item 35.3.2 ausência , a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no
âmbito Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da
Licitante em nome dos seus sócios.
No item 35.3.3 ausência Certidão de Regularidade Profissional do
Contador (CRP),e o item 35.3.5.3 letra e) Notas explicativas.
15/02/2022 15:35:23

0023 - Rota 23. Santo Antonio do Tijoca/Curuçá. Após o Término das Aulas o Roteiro é Inverso
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Data Valor CNPJ Situação

11/02/2022 - 13:39:44 9,80 (proposta) 35.829.669/0001-75 - FURTADO
SOUZA EMPREENDIMENTOS EIRELI
EPP

Válido

11/02/2022 - 21:38:27 10,45 (proposta) 07.830.560/0001-12 - K SERVIÇO,
COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO-EIRELI

Cancelado - A empresa apresentou a certidão municipal com o
vencimento 20/11/2021.se tratando de empresa Me- no edital 37.7.
Havendo alguma restrição na comprovação de regularidade fiscal e
trabalhista, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, prorrogável
por igual período, para a regularização da documentação, a realização
do pagamento ou parcelamento do débito e a emissão de eventuais
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
No item 35.2.6 do edital e empresa na apresentou em sua totalidade,
,ou seja , ausência da certidão de ações trabalhistas emitida pelo
tribunal regional do trabalho de jurisdição do Estado da sede da
licitante.
No item 35.3.1 -ausência Certidão indicativa dos cartórios de protestos;
No item 35.3.2 ausência , a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no
âmbito Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da
Licitante em nome dos seus sócios.
No item 35.3.3 ausência Certidão de Regularidade Profissional do
Contador (CRP),e o item 35.3.5.3 letra e) Notas explicativas.
15/02/2022 15:35:23

13/02/2022 - 15:53:25 9,50 (proposta) 22.823.674/0001-29 - MORAES DE
LIMA TRANSPORTES E SERVICOS -
EIRELI

Válido

14/02/2022 - 11:45:59 10,40 (proposta) 23.829.190/0001-50 - TRANSPORTE
RODO-NORTE LTDA-EPP

Válido

14/02/2022 - 12:58:24 9,75 (proposta) 27.946.653/0001-14 - EDNALDO
JUNIOR DE SOUZA AMARAL EIRELLI

Válido

14/02/2022 - 15:56:42 10,00 (proposta) 19.786.419/0001-49 - V A DE PAIVA -
EIRELI

Válido

14/02/2022 - 18:13:45 8,80 (proposta) 27.459.005/0001-33 - CNIT -
SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA

Válido

14/02/2022 - 19:13:39 8,30 (proposta) 10.366.129/0001-71 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODO FLUVIAL
PAN AMERICANO COOTRANSPAN

Válido

14/02/2022 - 22:19:26 9,70 (proposta) 16.864.119/0001-42 - M N SERVIÇOS
E TRANSPORTE LTDA

Válido

15/02/2022 - 08:20:04 10,45 (proposta) 22.016.274/0001-01 - MULTISERVICE
ENGENHARIA COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

Cancelado - A empresa apresentou a certidão de Protesto na data
26/11/2021 e conforme o edital 35.3.1 ...expedidas pelo distribuidor da
sede da licitante em data não superior a 30 (trinta) dias da abertura do
certame, se outro prazo não constar no(s) documento(s) e, Certidão
negativa de Protesto(s), emitida(s) pelo(s) cartórios competentes da
sede da licitante, datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja
dentro do prazo de validade expresso na(s) própria(s) certidão(ões);
No item 35.4.1 não apresentou em sua totalidade ... acompanhando das
notas fiscais 15/02/2022 16:17:57

15/02/2022 - 08:42:12 9,80 (proposta) 19.407.080/0001-22 - RODRIGUES
RIBEIRO & MACHADO SOARES LTDA

Válido

15/02/2022 - 10:35:37 7,99 23.829.190/0001-50 - TRANSPORTE
RODO-NORTE LTDA-EPP

Válido

15/02/2022 - 10:36:02 7,98 07.830.560/0001-12 - K SERVIÇO,
COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO-EIRELI

Cancelado - A empresa apresentou a certidão municipal com o
vencimento 20/11/2021.se tratando de empresa Me- no edital 37.7.
Havendo alguma restrição na comprovação de regularidade fiscal e
trabalhista, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, prorrogável
por igual período, para a regularização da documentação, a realização
do pagamento ou parcelamento do débito e a emissão de eventuais
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
No item 35.2.6 do edital e empresa na apresentou em sua totalidade,
,ou seja , ausência da certidão de ações trabalhistas emitida pelo
tribunal regional do trabalho de jurisdição do Estado da sede da
licitante.
No item 35.3.1 -ausência Certidão indicativa dos cartórios de protestos;
No item 35.3.2 ausência , a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no
âmbito Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da
Licitante em nome dos seus sócios.
No item 35.3.3 ausência Certidão de Regularidade Profissional do
Contador (CRP),e o item 35.3.5.3 letra e) Notas explicativas.
15/02/2022 15:35:23

15/02/2022 - 10:36:10 7,30 27.459.005/0001-33 - CNIT -
SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA

Válido

15/02/2022 - 10:36:22 7,32 27.946.653/0001-14 - EDNALDO
JUNIOR DE SOUZA AMARAL EIRELLI

Válido

15/02/2022 - 10:36:31 7,04 16.864.119/0001-42 - M N SERVIÇOS
E TRANSPORTE LTDA

Válido

15/02/2022 - 10:36:51 9,40 22.016.274/0001-01 - MULTISERVICE
ENGENHARIA COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

Cancelado - A empresa apresentou a certidão de Protesto na data
26/11/2021 e conforme o edital 35.3.1 ...expedidas pelo distribuidor da
sede da licitante em data não superior a 30 (trinta) dias da abertura do
certame, se outro prazo não constar no(s) documento(s) e, Certidão
negativa de Protesto(s), emitida(s) pelo(s) cartórios competentes da
sede da licitante, datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja
dentro do prazo de validade expresso na(s) própria(s) certidão(ões);
No item 35.4.1 não apresentou em sua totalidade ... acompanhando das
notas fiscais 15/02/2022 16:17:57

15/02/2022 - 10:37:54 7,03 19.407.080/0001-22 - RODRIGUES
RIBEIRO & MACHADO SOARES LTDA

Válido
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15/02/2022 - 10:38:17 6,98 07.830.560/0001-12 - K SERVIÇO,
COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO-EIRELI

Cancelado - A empresa apresentou a certidão municipal com o
vencimento 20/11/2021.se tratando de empresa Me- no edital 37.7.
Havendo alguma restrição na comprovação de regularidade fiscal e
trabalhista, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, prorrogável
por igual período, para a regularização da documentação, a realização
do pagamento ou parcelamento do débito e a emissão de eventuais
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
No item 35.2.6 do edital e empresa na apresentou em sua totalidade,
,ou seja , ausência da certidão de ações trabalhistas emitida pelo
tribunal regional do trabalho de jurisdição do Estado da sede da
licitante.
No item 35.3.1 -ausência Certidão indicativa dos cartórios de protestos;
No item 35.3.2 ausência , a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no
âmbito Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da
Licitante em nome dos seus sócios.
No item 35.3.3 ausência Certidão de Regularidade Profissional do
Contador (CRP),e o item 35.3.5.3 letra e) Notas explicativas.
15/02/2022 15:35:23

15/02/2022 - 10:40:36 6,90 19.786.419/0001-49 - V A DE PAIVA -
EIRELI

Válido

15/02/2022 - 10:41:06 6,85 07.830.560/0001-12 - K SERVIÇO,
COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO-EIRELI

Cancelado - A empresa apresentou a certidão municipal com o
vencimento 20/11/2021.se tratando de empresa Me- no edital 37.7.
Havendo alguma restrição na comprovação de regularidade fiscal e
trabalhista, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, prorrogável
por igual período, para a regularização da documentação, a realização
do pagamento ou parcelamento do débito e a emissão de eventuais
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
No item 35.2.6 do edital e empresa na apresentou em sua totalidade,
,ou seja , ausência da certidão de ações trabalhistas emitida pelo
tribunal regional do trabalho de jurisdição do Estado da sede da
licitante.
No item 35.3.1 -ausência Certidão indicativa dos cartórios de protestos;
No item 35.3.2 ausência , a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no
âmbito Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da
Licitante em nome dos seus sócios.
No item 35.3.3 ausência Certidão de Regularidade Profissional do
Contador (CRP),e o item 35.3.5.3 letra e) Notas explicativas.
15/02/2022 15:35:23

15/02/2022 - 10:42:00 6,83 19.786.419/0001-49 - V A DE PAIVA -
EIRELI

Válido

15/02/2022 - 10:42:26 7,20 10.366.129/0001-71 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODO FLUVIAL
PAN AMERICANO COOTRANSPAN

Válido

15/02/2022 - 10:42:51 6,82 19.407.080/0001-22 - RODRIGUES
RIBEIRO & MACHADO SOARES LTDA

Válido

15/02/2022 - 10:43:10 6,77 07.830.560/0001-12 - K SERVIÇO,
COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO-EIRELI

Cancelado - A empresa apresentou a certidão municipal com o
vencimento 20/11/2021.se tratando de empresa Me- no edital 37.7.
Havendo alguma restrição na comprovação de regularidade fiscal e
trabalhista, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, prorrogável
por igual período, para a regularização da documentação, a realização
do pagamento ou parcelamento do débito e a emissão de eventuais
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
No item 35.2.6 do edital e empresa na apresentou em sua totalidade,
,ou seja , ausência da certidão de ações trabalhistas emitida pelo
tribunal regional do trabalho de jurisdição do Estado da sede da
licitante.
No item 35.3.1 -ausência Certidão indicativa dos cartórios de protestos;
No item 35.3.2 ausência , a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no
âmbito Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da
Licitante em nome dos seus sócios.
No item 35.3.3 ausência Certidão de Regularidade Profissional do
Contador (CRP),e o item 35.3.5.3 letra e) Notas explicativas.
15/02/2022 15:35:23

15/02/2022 - 10:43:13 6,80 27.946.653/0001-14 - EDNALDO
JUNIOR DE SOUZA AMARAL EIRELLI

Válido

15/02/2022 - 10:43:25 6,76 19.407.080/0001-22 - RODRIGUES
RIBEIRO & MACHADO SOARES LTDA

Válido

15/02/2022 - 10:43:37 6,70 27.946.653/0001-14 - EDNALDO
JUNIOR DE SOUZA AMARAL EIRELLI

Válido

15/02/2022 - 10:43:57 6,65 19.786.419/0001-49 - V A DE PAIVA -
EIRELI

Válido

15/02/2022 - 10:44:09 6,60 07.830.560/0001-12 - K SERVIÇO,
COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO-EIRELI

Cancelado - A empresa apresentou a certidão municipal com o
vencimento 20/11/2021.se tratando de empresa Me- no edital 37.7.
Havendo alguma restrição na comprovação de regularidade fiscal e
trabalhista, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, prorrogável
por igual período, para a regularização da documentação, a realização
do pagamento ou parcelamento do débito e a emissão de eventuais
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
No item 35.2.6 do edital e empresa na apresentou em sua totalidade,
,ou seja , ausência da certidão de ações trabalhistas emitida pelo
tribunal regional do trabalho de jurisdição do Estado da sede da
licitante.
No item 35.3.1 -ausência Certidão indicativa dos cartórios de protestos;
No item 35.3.2 ausência , a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no
âmbito Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da
Licitante em nome dos seus sócios.
No item 35.3.3 ausência Certidão de Regularidade Profissional do
Contador (CRP),e o item 35.3.5.3 letra e) Notas explicativas.
15/02/2022 15:35:23

15/02/2022 - 10:44:28 6,59 19.407.080/0001-22 - RODRIGUES
RIBEIRO & MACHADO SOARES LTDA

Válido

15/02/2022 - 10:44:56 6,55 19.786.419/0001-49 - V A DE PAIVA -
EIRELI

Válido
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15/02/2022 - 10:45:02 6,50 07.830.560/0001-12 - K SERVIÇO,
COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO-EIRELI

Cancelado - A empresa apresentou a certidão municipal com o
vencimento 20/11/2021.se tratando de empresa Me- no edital 37.7.
Havendo alguma restrição na comprovação de regularidade fiscal e
trabalhista, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, prorrogável
por igual período, para a regularização da documentação, a realização
do pagamento ou parcelamento do débito e a emissão de eventuais
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
No item 35.2.6 do edital e empresa na apresentou em sua totalidade,
,ou seja , ausência da certidão de ações trabalhistas emitida pelo
tribunal regional do trabalho de jurisdição do Estado da sede da
licitante.
No item 35.3.1 -ausência Certidão indicativa dos cartórios de protestos;
No item 35.3.2 ausência , a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no
âmbito Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da
Licitante em nome dos seus sócios.
No item 35.3.3 ausência Certidão de Regularidade Profissional do
Contador (CRP),e o item 35.3.5.3 letra e) Notas explicativas.
15/02/2022 15:35:23

15/02/2022 - 10:45:16 6,49 27.946.653/0001-14 - EDNALDO
JUNIOR DE SOUZA AMARAL EIRELLI

Válido

15/02/2022 - 10:45:22 6,54 19.407.080/0001-22 - RODRIGUES
RIBEIRO & MACHADO SOARES LTDA

Válido

15/02/2022 - 10:45:32 6,44 07.830.560/0001-12 - K SERVIÇO,
COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO-EIRELI

Cancelado - A empresa apresentou a certidão municipal com o
vencimento 20/11/2021.se tratando de empresa Me- no edital 37.7.
Havendo alguma restrição na comprovação de regularidade fiscal e
trabalhista, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, prorrogável
por igual período, para a regularização da documentação, a realização
do pagamento ou parcelamento do débito e a emissão de eventuais
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
No item 35.2.6 do edital e empresa na apresentou em sua totalidade,
,ou seja , ausência da certidão de ações trabalhistas emitida pelo
tribunal regional do trabalho de jurisdição do Estado da sede da
licitante.
No item 35.3.1 -ausência Certidão indicativa dos cartórios de protestos;
No item 35.3.2 ausência , a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no
âmbito Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da
Licitante em nome dos seus sócios.
No item 35.3.3 ausência Certidão de Regularidade Profissional do
Contador (CRP),e o item 35.3.5.3 letra e) Notas explicativas.
15/02/2022 15:35:23

15/02/2022 - 10:45:38 6,48 19.407.080/0001-22 - RODRIGUES
RIBEIRO & MACHADO SOARES LTDA

Válido

15/02/2022 - 10:46:12 6,30 19.786.419/0001-49 - V A DE PAIVA -
EIRELI

Válido

15/02/2022 - 10:46:18 6,43 19.407.080/0001-22 - RODRIGUES
RIBEIRO & MACHADO SOARES LTDA

Válido

15/02/2022 - 10:46:23 6,40 27.946.653/0001-14 - EDNALDO
JUNIOR DE SOUZA AMARAL EIRELLI

Válido

15/02/2022 - 10:46:26 6,29 19.407.080/0001-22 - RODRIGUES
RIBEIRO & MACHADO SOARES LTDA

Válido

15/02/2022 - 10:46:31 6,20 27.946.653/0001-14 - EDNALDO
JUNIOR DE SOUZA AMARAL EIRELLI

Válido

15/02/2022 - 10:46:44 6,00 19.786.419/0001-49 - V A DE PAIVA -
EIRELI

Válido

15/02/2022 - 10:47:20 6,28 07.830.560/0001-12 - K SERVIÇO,
COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO-EIRELI

Cancelado - A empresa apresentou a certidão municipal com o
vencimento 20/11/2021.se tratando de empresa Me- no edital 37.7.
Havendo alguma restrição na comprovação de regularidade fiscal e
trabalhista, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, prorrogável
por igual período, para a regularização da documentação, a realização
do pagamento ou parcelamento do débito e a emissão de eventuais
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
No item 35.2.6 do edital e empresa na apresentou em sua totalidade,
,ou seja , ausência da certidão de ações trabalhistas emitida pelo
tribunal regional do trabalho de jurisdição do Estado da sede da
licitante.
No item 35.3.1 -ausência Certidão indicativa dos cartórios de protestos;
No item 35.3.2 ausência , a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no
âmbito Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da
Licitante em nome dos seus sócios.
No item 35.3.3 ausência Certidão de Regularidade Profissional do
Contador (CRP),e o item 35.3.5.3 letra e) Notas explicativas.
15/02/2022 15:35:23

15/02/2022 - 10:47:25 6,27 07.830.560/0001-12 - K SERVIÇO,
COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO-EIRELI

Cancelado - A empresa apresentou a certidão municipal com o
vencimento 20/11/2021.se tratando de empresa Me- no edital 37.7.
Havendo alguma restrição na comprovação de regularidade fiscal e
trabalhista, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, prorrogável
por igual período, para a regularização da documentação, a realização
do pagamento ou parcelamento do débito e a emissão de eventuais
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
No item 35.2.6 do edital e empresa na apresentou em sua totalidade,
,ou seja , ausência da certidão de ações trabalhistas emitida pelo
tribunal regional do trabalho de jurisdição do Estado da sede da
licitante.
No item 35.3.1 -ausência Certidão indicativa dos cartórios de protestos;
No item 35.3.2 ausência , a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no
âmbito Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da
Licitante em nome dos seus sócios.
No item 35.3.3 ausência Certidão de Regularidade Profissional do
Contador (CRP),e o item 35.3.5.3 letra e) Notas explicativas.
15/02/2022 15:35:23
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15/02/2022 - 10:47:28 5,95 07.830.560/0001-12 - K SERVIÇO,
COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO-EIRELI

Cancelado - A empresa apresentou a certidão municipal com o
vencimento 20/11/2021.se tratando de empresa Me- no edital 37.7.
Havendo alguma restrição na comprovação de regularidade fiscal e
trabalhista, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, prorrogável
por igual período, para a regularização da documentação, a realização
do pagamento ou parcelamento do débito e a emissão de eventuais
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
No item 35.2.6 do edital e empresa na apresentou em sua totalidade,
,ou seja , ausência da certidão de ações trabalhistas emitida pelo
tribunal regional do trabalho de jurisdição do Estado da sede da
licitante.
No item 35.3.1 -ausência Certidão indicativa dos cartórios de protestos;
No item 35.3.2 ausência , a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no
âmbito Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da
Licitante em nome dos seus sócios.
No item 35.3.3 ausência Certidão de Regularidade Profissional do
Contador (CRP),e o item 35.3.5.3 letra e) Notas explicativas.
15/02/2022 15:35:23

0024 - Rota 24. Cumeré/Beira Mar. Após o término das aulas o roteiro é inverso.
Data Valor CNPJ Situação

11/02/2022 - 13:40:26 8,31 (proposta) 35.829.669/0001-75 - FURTADO
SOUZA EMPREENDIMENTOS EIRELI
EPP

Válido

11/02/2022 - 21:38:53 10,45 (proposta) 07.830.560/0001-12 - K SERVIÇO,
COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO-EIRELI

Cancelado - A empresa apresentou a certidão municipal com o
vencimento 20/11/2021.se tratando de empresa Me- no edital 37.7.
Havendo alguma restrição na comprovação de regularidade fiscal e
trabalhista, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, prorrogável
por igual período, para a regularização da documentação, a realização
do pagamento ou parcelamento do débito e a emissão de eventuais
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
No item 35.2.6 do edital e empresa na apresentou em sua totalidade,
,ou seja , ausência da certidão de ações trabalhistas emitida pelo
tribunal regional do trabalho de jurisdição do Estado da sede da
licitante.
No item 35.3.1 -ausência Certidão indicativa dos cartórios de protestos;
No item 35.3.2 ausência , a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no
âmbito Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da
Licitante em nome dos seus sócios.
No item 35.3.3 ausência Certidão de Regularidade Profissional do
Contador (CRP),e o item 35.3.5.3 letra e) Notas explicativas.
15/02/2022 15:35:23

13/02/2022 - 15:53:55 9,50 (proposta) 22.823.674/0001-29 - MORAES DE
LIMA TRANSPORTES E SERVICOS -
EIRELI

Válido

14/02/2022 - 11:47:31 10,40 (proposta) 23.829.190/0001-50 - TRANSPORTE
RODO-NORTE LTDA-EPP

Válido

14/02/2022 - 12:59:05 10,45 (proposta) 27.946.653/0001-14 - EDNALDO
JUNIOR DE SOUZA AMARAL EIRELLI

Válido

14/02/2022 - 15:56:42 10,00 (proposta) 19.786.419/0001-49 - V A DE PAIVA -
EIRELI

Válido

14/02/2022 - 18:15:06 10,45 (proposta) 27.459.005/0001-33 - CNIT -
SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA

Válido

14/02/2022 - 19:14:08 8,30 (proposta) 10.366.129/0001-71 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODO FLUVIAL
PAN AMERICANO COOTRANSPAN

Válido

15/02/2022 - 08:20:04 10,45 (proposta) 22.016.274/0001-01 - MULTISERVICE
ENGENHARIA COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

Cancelado - A empresa apresentou a certidão de Protesto na data
26/11/2021 e conforme o edital 35.3.1 ...expedidas pelo distribuidor da
sede da licitante em data não superior a 30 (trinta) dias da abertura do
certame, se outro prazo não constar no(s) documento(s) e, Certidão
negativa de Protesto(s), emitida(s) pelo(s) cartórios competentes da
sede da licitante, datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja
dentro do prazo de validade expresso na(s) própria(s) certidão(ões);
No item 35.4.1 não apresentou em sua totalidade ... acompanhando das
notas fiscais 15/02/2022 16:17:57

15/02/2022 - 08:42:36 8,31 (proposta) 19.407.080/0001-22 - RODRIGUES
RIBEIRO & MACHADO SOARES LTDA

Válido

15/02/2022 - 10:36:07 8,25 07.830.560/0001-12 - K SERVIÇO,
COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO-EIRELI

Cancelado - A empresa apresentou a certidão municipal com o
vencimento 20/11/2021.se tratando de empresa Me- no edital 37.7.
Havendo alguma restrição na comprovação de regularidade fiscal e
trabalhista, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, prorrogável
por igual período, para a regularização da documentação, a realização
do pagamento ou parcelamento do débito e a emissão de eventuais
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
No item 35.2.6 do edital e empresa na apresentou em sua totalidade,
,ou seja , ausência da certidão de ações trabalhistas emitida pelo
tribunal regional do trabalho de jurisdição do Estado da sede da
licitante.
No item 35.3.1 -ausência Certidão indicativa dos cartórios de protestos;
No item 35.3.2 ausência , a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no
âmbito Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da
Licitante em nome dos seus sócios.
No item 35.3.3 ausência Certidão de Regularidade Profissional do
Contador (CRP),e o item 35.3.5.3 letra e) Notas explicativas.
15/02/2022 15:35:23

15/02/2022 - 10:36:37 7,32 27.946.653/0001-14 - EDNALDO
JUNIOR DE SOUZA AMARAL EIRELLI

Válido
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15/02/2022 - 10:36:46 9,40 22.016.274/0001-01 - MULTISERVICE
ENGENHARIA COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

Cancelado - A empresa apresentou a certidão de Protesto na data
26/11/2021 e conforme o edital 35.3.1 ...expedidas pelo distribuidor da
sede da licitante em data não superior a 30 (trinta) dias da abertura do
certame, se outro prazo não constar no(s) documento(s) e, Certidão
negativa de Protesto(s), emitida(s) pelo(s) cartórios competentes da
sede da licitante, datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja
dentro do prazo de validade expresso na(s) própria(s) certidão(ões);
No item 35.4.1 não apresentou em sua totalidade ... acompanhando das
notas fiscais 15/02/2022 16:17:57

15/02/2022 - 10:36:56 7,30 27.459.005/0001-33 - CNIT -
SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA

Válido

15/02/2022 - 10:38:02 7,29 19.407.080/0001-22 - RODRIGUES
RIBEIRO & MACHADO SOARES LTDA

Válido

15/02/2022 - 10:38:22 7,24 07.830.560/0001-12 - K SERVIÇO,
COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO-EIRELI

Cancelado - A empresa apresentou a certidão municipal com o
vencimento 20/11/2021.se tratando de empresa Me- no edital 37.7.
Havendo alguma restrição na comprovação de regularidade fiscal e
trabalhista, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, prorrogável
por igual período, para a regularização da documentação, a realização
do pagamento ou parcelamento do débito e a emissão de eventuais
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
No item 35.2.6 do edital e empresa na apresentou em sua totalidade,
,ou seja , ausência da certidão de ações trabalhistas emitida pelo
tribunal regional do trabalho de jurisdição do Estado da sede da
licitante.
No item 35.3.1 -ausência Certidão indicativa dos cartórios de protestos;
No item 35.3.2 ausência , a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no
âmbito Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da
Licitante em nome dos seus sócios.
No item 35.3.3 ausência Certidão de Regularidade Profissional do
Contador (CRP),e o item 35.3.5.3 letra e) Notas explicativas.
15/02/2022 15:35:23

15/02/2022 - 10:41:50 7,20 19.786.419/0001-49 - V A DE PAIVA -
EIRELI

Válido

15/02/2022 - 10:42:06 7,15 07.830.560/0001-12 - K SERVIÇO,
COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO-EIRELI

Cancelado - A empresa apresentou a certidão municipal com o
vencimento 20/11/2021.se tratando de empresa Me- no edital 37.7.
Havendo alguma restrição na comprovação de regularidade fiscal e
trabalhista, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, prorrogável
por igual período, para a regularização da documentação, a realização
do pagamento ou parcelamento do débito e a emissão de eventuais
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
No item 35.2.6 do edital e empresa na apresentou em sua totalidade,
,ou seja , ausência da certidão de ações trabalhistas emitida pelo
tribunal regional do trabalho de jurisdição do Estado da sede da
licitante.
No item 35.3.1 -ausência Certidão indicativa dos cartórios de protestos;
No item 35.3.2 ausência , a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no
âmbito Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da
Licitante em nome dos seus sócios.
No item 35.3.3 ausência Certidão de Regularidade Profissional do
Contador (CRP),e o item 35.3.5.3 letra e) Notas explicativas.
15/02/2022 15:35:23

15/02/2022 - 10:42:36 7,14 19.407.080/0001-22 - RODRIGUES
RIBEIRO & MACHADO SOARES LTDA

Válido

15/02/2022 - 10:42:44 7,10 19.786.419/0001-49 - V A DE PAIVA -
EIRELI

Válido

15/02/2022 - 10:42:50 7,25 10.366.129/0001-71 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODO FLUVIAL
PAN AMERICANO COOTRANSPAN

Válido

15/02/2022 - 10:43:19 7,05 07.830.560/0001-12 - K SERVIÇO,
COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO-EIRELI

Cancelado - A empresa apresentou a certidão municipal com o
vencimento 20/11/2021.se tratando de empresa Me- no edital 37.7.
Havendo alguma restrição na comprovação de regularidade fiscal e
trabalhista, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, prorrogável
por igual período, para a regularização da documentação, a realização
do pagamento ou parcelamento do débito e a emissão de eventuais
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
No item 35.2.6 do edital e empresa na apresentou em sua totalidade,
,ou seja , ausência da certidão de ações trabalhistas emitida pelo
tribunal regional do trabalho de jurisdição do Estado da sede da
licitante.
No item 35.3.1 -ausência Certidão indicativa dos cartórios de protestos;
No item 35.3.2 ausência , a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no
âmbito Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da
Licitante em nome dos seus sócios.
No item 35.3.3 ausência Certidão de Regularidade Profissional do
Contador (CRP),e o item 35.3.5.3 letra e) Notas explicativas.
15/02/2022 15:35:23

15/02/2022 - 10:43:23 7,09 19.407.080/0001-22 - RODRIGUES
RIBEIRO & MACHADO SOARES LTDA

Válido

15/02/2022 - 10:43:31 7,04 19.407.080/0001-22 - RODRIGUES
RIBEIRO & MACHADO SOARES LTDA

Válido

15/02/2022 - 10:44:05 7,00 19.786.419/0001-49 - V A DE PAIVA -
EIRELI

Válido
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15/02/2022 - 10:44:13 6,95 07.830.560/0001-12 - K SERVIÇO,
COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO-EIRELI

Cancelado - A empresa apresentou a certidão municipal com o
vencimento 20/11/2021.se tratando de empresa Me- no edital 37.7.
Havendo alguma restrição na comprovação de regularidade fiscal e
trabalhista, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, prorrogável
por igual período, para a regularização da documentação, a realização
do pagamento ou parcelamento do débito e a emissão de eventuais
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
No item 35.2.6 do edital e empresa na apresentou em sua totalidade,
,ou seja , ausência da certidão de ações trabalhistas emitida pelo
tribunal regional do trabalho de jurisdição do Estado da sede da
licitante.
No item 35.3.1 -ausência Certidão indicativa dos cartórios de protestos;
No item 35.3.2 ausência , a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no
âmbito Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da
Licitante em nome dos seus sócios.
No item 35.3.3 ausência Certidão de Regularidade Profissional do
Contador (CRP),e o item 35.3.5.3 letra e) Notas explicativas.
15/02/2022 15:35:23

15/02/2022 - 10:44:38 6,94 19.407.080/0001-22 - RODRIGUES
RIBEIRO & MACHADO SOARES LTDA

Válido

15/02/2022 - 10:45:05 6,89 07.830.560/0001-12 - K SERVIÇO,
COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO-EIRELI

Cancelado - A empresa apresentou a certidão municipal com o
vencimento 20/11/2021.se tratando de empresa Me- no edital 37.7.
Havendo alguma restrição na comprovação de regularidade fiscal e
trabalhista, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, prorrogável
por igual período, para a regularização da documentação, a realização
do pagamento ou parcelamento do débito e a emissão de eventuais
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
No item 35.2.6 do edital e empresa na apresentou em sua totalidade,
,ou seja , ausência da certidão de ações trabalhistas emitida pelo
tribunal regional do trabalho de jurisdição do Estado da sede da
licitante.
No item 35.3.1 -ausência Certidão indicativa dos cartórios de protestos;
No item 35.3.2 ausência , a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no
âmbito Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da
Licitante em nome dos seus sócios.
No item 35.3.3 ausência Certidão de Regularidade Profissional do
Contador (CRP),e o item 35.3.5.3 letra e) Notas explicativas.
15/02/2022 15:35:23

15/02/2022 - 10:46:00 6,85 19.786.419/0001-49 - V A DE PAIVA -
EIRELI

Válido

15/02/2022 - 10:46:34 6,84 19.407.080/0001-22 - RODRIGUES
RIBEIRO & MACHADO SOARES LTDA

Válido

15/02/2022 - 10:46:39 6,80 07.830.560/0001-12 - K SERVIÇO,
COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO-EIRELI

Cancelado - A empresa apresentou a certidão municipal com o
vencimento 20/11/2021.se tratando de empresa Me- no edital 37.7.
Havendo alguma restrição na comprovação de regularidade fiscal e
trabalhista, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, prorrogável
por igual período, para a regularização da documentação, a realização
do pagamento ou parcelamento do débito e a emissão de eventuais
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
No item 35.2.6 do edital e empresa na apresentou em sua totalidade,
,ou seja , ausência da certidão de ações trabalhistas emitida pelo
tribunal regional do trabalho de jurisdição do Estado da sede da
licitante.
No item 35.3.1 -ausência Certidão indicativa dos cartórios de protestos;
No item 35.3.2 ausência , a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no
âmbito Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da
Licitante em nome dos seus sócios.
No item 35.3.3 ausência Certidão de Regularidade Profissional do
Contador (CRP),e o item 35.3.5.3 letra e) Notas explicativas.
15/02/2022 15:35:23

15/02/2022 - 10:46:52 6,75 19.786.419/0001-49 - V A DE PAIVA -
EIRELI

Válido

15/02/2022 - 10:47:17 6,74 19.407.080/0001-22 - RODRIGUES
RIBEIRO & MACHADO SOARES LTDA

Válido

15/02/2022 - 10:47:35 6,69 07.830.560/0001-12 - K SERVIÇO,
COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO-EIRELI

Cancelado - A empresa apresentou a certidão municipal com o
vencimento 20/11/2021.se tratando de empresa Me- no edital 37.7.
Havendo alguma restrição na comprovação de regularidade fiscal e
trabalhista, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, prorrogável
por igual período, para a regularização da documentação, a realização
do pagamento ou parcelamento do débito e a emissão de eventuais
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
No item 35.2.6 do edital e empresa na apresentou em sua totalidade,
,ou seja , ausência da certidão de ações trabalhistas emitida pelo
tribunal regional do trabalho de jurisdição do Estado da sede da
licitante.
No item 35.3.1 -ausência Certidão indicativa dos cartórios de protestos;
No item 35.3.2 ausência , a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no
âmbito Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da
Licitante em nome dos seus sócios.
No item 35.3.3 ausência Certidão de Regularidade Profissional do
Contador (CRP),e o item 35.3.5.3 letra e) Notas explicativas.
15/02/2022 15:35:23

15/02/2022 - 10:48:02 6,68 19.407.080/0001-22 - RODRIGUES
RIBEIRO & MACHADO SOARES LTDA

Válido
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15/02/2022 - 10:48:17 6,53 07.830.560/0001-12 - K SERVIÇO,
COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO-EIRELI

Cancelado - A empresa apresentou a certidão municipal com o
vencimento 20/11/2021.se tratando de empresa Me- no edital 37.7.
Havendo alguma restrição na comprovação de regularidade fiscal e
trabalhista, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, prorrogável
por igual período, para a regularização da documentação, a realização
do pagamento ou parcelamento do débito e a emissão de eventuais
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
No item 35.2.6 do edital e empresa na apresentou em sua totalidade,
,ou seja , ausência da certidão de ações trabalhistas emitida pelo
tribunal regional do trabalho de jurisdição do Estado da sede da
licitante.
No item 35.3.1 -ausência Certidão indicativa dos cartórios de protestos;
No item 35.3.2 ausência , a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no
âmbito Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da
Licitante em nome dos seus sócios.
No item 35.3.3 ausência Certidão de Regularidade Profissional do
Contador (CRP),e o item 35.3.5.3 letra e) Notas explicativas.
15/02/2022 15:35:23

15/02/2022 - 10:49:32 6,50 19.786.419/0001-49 - V A DE PAIVA -
EIRELI

Válido

15/02/2022 - 10:49:41 6,49 19.407.080/0001-22 - RODRIGUES
RIBEIRO & MACHADO SOARES LTDA

Válido

15/02/2022 - 10:49:45 6,44 07.830.560/0001-12 - K SERVIÇO,
COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO-EIRELI

Cancelado - A empresa apresentou a certidão municipal com o
vencimento 20/11/2021.se tratando de empresa Me- no edital 37.7.
Havendo alguma restrição na comprovação de regularidade fiscal e
trabalhista, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, prorrogável
por igual período, para a regularização da documentação, a realização
do pagamento ou parcelamento do débito e a emissão de eventuais
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
No item 35.2.6 do edital e empresa na apresentou em sua totalidade,
,ou seja , ausência da certidão de ações trabalhistas emitida pelo
tribunal regional do trabalho de jurisdição do Estado da sede da
licitante.
No item 35.3.1 -ausência Certidão indicativa dos cartórios de protestos;
No item 35.3.2 ausência , a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no
âmbito Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da
Licitante em nome dos seus sócios.
No item 35.3.3 ausência Certidão de Regularidade Profissional do
Contador (CRP),e o item 35.3.5.3 letra e) Notas explicativas.
15/02/2022 15:35:23

15/02/2022 - 10:50:05 6,40 19.407.080/0001-22 - RODRIGUES
RIBEIRO & MACHADO SOARES LTDA

Válido

15/02/2022 - 10:50:28 6,35 07.830.560/0001-12 - K SERVIÇO,
COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO-EIRELI

Cancelado - A empresa apresentou a certidão municipal com o
vencimento 20/11/2021.se tratando de empresa Me- no edital 37.7.
Havendo alguma restrição na comprovação de regularidade fiscal e
trabalhista, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, prorrogável
por igual período, para a regularização da documentação, a realização
do pagamento ou parcelamento do débito e a emissão de eventuais
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
No item 35.2.6 do edital e empresa na apresentou em sua totalidade,
,ou seja , ausência da certidão de ações trabalhistas emitida pelo
tribunal regional do trabalho de jurisdição do Estado da sede da
licitante.
No item 35.3.1 -ausência Certidão indicativa dos cartórios de protestos;
No item 35.3.2 ausência , a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no
âmbito Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da
Licitante em nome dos seus sócios.
No item 35.3.3 ausência Certidão de Regularidade Profissional do
Contador (CRP),e o item 35.3.5.3 letra e) Notas explicativas.
15/02/2022 15:35:23

15/02/2022 - 10:51:38 6,30 19.407.080/0001-22 - RODRIGUES
RIBEIRO & MACHADO SOARES LTDA

Válido

15/02/2022 - 10:51:46 6,29 07.830.560/0001-12 - K SERVIÇO,
COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO-EIRELI

Cancelado - A empresa apresentou a certidão municipal com o
vencimento 20/11/2021.se tratando de empresa Me- no edital 37.7.
Havendo alguma restrição na comprovação de regularidade fiscal e
trabalhista, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, prorrogável
por igual período, para a regularização da documentação, a realização
do pagamento ou parcelamento do débito e a emissão de eventuais
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
No item 35.2.6 do edital e empresa na apresentou em sua totalidade,
,ou seja , ausência da certidão de ações trabalhistas emitida pelo
tribunal regional do trabalho de jurisdição do Estado da sede da
licitante.
No item 35.3.1 -ausência Certidão indicativa dos cartórios de protestos;
No item 35.3.2 ausência , a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no
âmbito Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da
Licitante em nome dos seus sócios.
No item 35.3.3 ausência Certidão de Regularidade Profissional do
Contador (CRP),e o item 35.3.5.3 letra e) Notas explicativas.
15/02/2022 15:35:23

15/02/2022 - 10:52:58 6,25 19.407.080/0001-22 - RODRIGUES
RIBEIRO & MACHADO SOARES LTDA

Válido
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15/02/2022 - 10:53:09 6,28 07.830.560/0001-12 - K SERVIÇO,
COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO-EIRELI

Cancelado - A empresa apresentou a certidão municipal com o
vencimento 20/11/2021.se tratando de empresa Me- no edital 37.7.
Havendo alguma restrição na comprovação de regularidade fiscal e
trabalhista, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, prorrogável
por igual período, para a regularização da documentação, a realização
do pagamento ou parcelamento do débito e a emissão de eventuais
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
No item 35.2.6 do edital e empresa na apresentou em sua totalidade,
,ou seja , ausência da certidão de ações trabalhistas emitida pelo
tribunal regional do trabalho de jurisdição do Estado da sede da
licitante.
No item 35.3.1 -ausência Certidão indicativa dos cartórios de protestos;
No item 35.3.2 ausência , a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no
âmbito Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da
Licitante em nome dos seus sócios.
No item 35.3.3 ausência Certidão de Regularidade Profissional do
Contador (CRP),e o item 35.3.5.3 letra e) Notas explicativas.
15/02/2022 15:35:23

15/02/2022 - 10:53:13 6,27 07.830.560/0001-12 - K SERVIÇO,
COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO-EIRELI

Cancelado - A empresa apresentou a certidão municipal com o
vencimento 20/11/2021.se tratando de empresa Me- no edital 37.7.
Havendo alguma restrição na comprovação de regularidade fiscal e
trabalhista, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, prorrogável
por igual período, para a regularização da documentação, a realização
do pagamento ou parcelamento do débito e a emissão de eventuais
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
No item 35.2.6 do edital e empresa na apresentou em sua totalidade,
,ou seja , ausência da certidão de ações trabalhistas emitida pelo
tribunal regional do trabalho de jurisdição do Estado da sede da
licitante.
No item 35.3.1 -ausência Certidão indicativa dos cartórios de protestos;
No item 35.3.2 ausência , a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no
âmbito Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da
Licitante em nome dos seus sócios.
No item 35.3.3 ausência Certidão de Regularidade Profissional do
Contador (CRP),e o item 35.3.5.3 letra e) Notas explicativas.
15/02/2022 15:35:23

15/02/2022 - 10:53:15 6,26 07.830.560/0001-12 - K SERVIÇO,
COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO-EIRELI

Cancelado - A empresa apresentou a certidão municipal com o
vencimento 20/11/2021.se tratando de empresa Me- no edital 37.7.
Havendo alguma restrição na comprovação de regularidade fiscal e
trabalhista, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, prorrogável
por igual período, para a regularização da documentação, a realização
do pagamento ou parcelamento do débito e a emissão de eventuais
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
No item 35.2.6 do edital e empresa na apresentou em sua totalidade,
,ou seja , ausência da certidão de ações trabalhistas emitida pelo
tribunal regional do trabalho de jurisdição do Estado da sede da
licitante.
No item 35.3.1 -ausência Certidão indicativa dos cartórios de protestos;
No item 35.3.2 ausência , a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no
âmbito Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da
Licitante em nome dos seus sócios.
No item 35.3.3 ausência Certidão de Regularidade Profissional do
Contador (CRP),e o item 35.3.5.3 letra e) Notas explicativas.
15/02/2022 15:35:23

15/02/2022 - 10:53:36 6,20 07.830.560/0001-12 - K SERVIÇO,
COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO-EIRELI

Cancelado - A empresa apresentou a certidão municipal com o
vencimento 20/11/2021.se tratando de empresa Me- no edital 37.7.
Havendo alguma restrição na comprovação de regularidade fiscal e
trabalhista, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, prorrogável
por igual período, para a regularização da documentação, a realização
do pagamento ou parcelamento do débito e a emissão de eventuais
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
No item 35.2.6 do edital e empresa na apresentou em sua totalidade,
,ou seja , ausência da certidão de ações trabalhistas emitida pelo
tribunal regional do trabalho de jurisdição do Estado da sede da
licitante.
No item 35.3.1 -ausência Certidão indicativa dos cartórios de protestos;
No item 35.3.2 ausência , a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no
âmbito Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da
Licitante em nome dos seus sócios.
No item 35.3.3 ausência Certidão de Regularidade Profissional do
Contador (CRP),e o item 35.3.5.3 letra e) Notas explicativas.
15/02/2022 15:35:23

15/02/2022 - 10:55:26 6,15 19.786.419/0001-49 - V A DE PAIVA -
EIRELI

Válido

15/02/2022 - 10:55:46 6,19 07.830.560/0001-12 - K SERVIÇO,
COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO-EIRELI

Cancelado - A empresa apresentou a certidão municipal com o
vencimento 20/11/2021.se tratando de empresa Me- no edital 37.7.
Havendo alguma restrição na comprovação de regularidade fiscal e
trabalhista, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, prorrogável
por igual período, para a regularização da documentação, a realização
do pagamento ou parcelamento do débito e a emissão de eventuais
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
No item 35.2.6 do edital e empresa na apresentou em sua totalidade,
,ou seja , ausência da certidão de ações trabalhistas emitida pelo
tribunal regional do trabalho de jurisdição do Estado da sede da
licitante.
No item 35.3.1 -ausência Certidão indicativa dos cartórios de protestos;
No item 35.3.2 ausência , a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no
âmbito Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da
Licitante em nome dos seus sócios.
No item 35.3.3 ausência Certidão de Regularidade Profissional do
Contador (CRP),e o item 35.3.5.3 letra e) Notas explicativas.
15/02/2022 15:35:23
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15/02/2022 - 10:55:50 6,18 07.830.560/0001-12 - K SERVIÇO,
COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO-EIRELI

Cancelado - A empresa apresentou a certidão municipal com o
vencimento 20/11/2021.se tratando de empresa Me- no edital 37.7.
Havendo alguma restrição na comprovação de regularidade fiscal e
trabalhista, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, prorrogável
por igual período, para a regularização da documentação, a realização
do pagamento ou parcelamento do débito e a emissão de eventuais
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
No item 35.2.6 do edital e empresa na apresentou em sua totalidade,
,ou seja , ausência da certidão de ações trabalhistas emitida pelo
tribunal regional do trabalho de jurisdição do Estado da sede da
licitante.
No item 35.3.1 -ausência Certidão indicativa dos cartórios de protestos;
No item 35.3.2 ausência , a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no
âmbito Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da
Licitante em nome dos seus sócios.
No item 35.3.3 ausência Certidão de Regularidade Profissional do
Contador (CRP),e o item 35.3.5.3 letra e) Notas explicativas.
15/02/2022 15:35:23

15/02/2022 - 10:55:53 6,17 07.830.560/0001-12 - K SERVIÇO,
COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO-EIRELI

Cancelado - A empresa apresentou a certidão municipal com o
vencimento 20/11/2021.se tratando de empresa Me- no edital 37.7.
Havendo alguma restrição na comprovação de regularidade fiscal e
trabalhista, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, prorrogável
por igual período, para a regularização da documentação, a realização
do pagamento ou parcelamento do débito e a emissão de eventuais
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
No item 35.2.6 do edital e empresa na apresentou em sua totalidade,
,ou seja , ausência da certidão de ações trabalhistas emitida pelo
tribunal regional do trabalho de jurisdição do Estado da sede da
licitante.
No item 35.3.1 -ausência Certidão indicativa dos cartórios de protestos;
No item 35.3.2 ausência , a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no
âmbito Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da
Licitante em nome dos seus sócios.
No item 35.3.3 ausência Certidão de Regularidade Profissional do
Contador (CRP),e o item 35.3.5.3 letra e) Notas explicativas.
15/02/2022 15:35:23

15/02/2022 - 10:55:58 6,16 07.830.560/0001-12 - K SERVIÇO,
COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO-EIRELI

Cancelado - A empresa apresentou a certidão municipal com o
vencimento 20/11/2021.se tratando de empresa Me- no edital 37.7.
Havendo alguma restrição na comprovação de regularidade fiscal e
trabalhista, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, prorrogável
por igual período, para a regularização da documentação, a realização
do pagamento ou parcelamento do débito e a emissão de eventuais
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
No item 35.2.6 do edital e empresa na apresentou em sua totalidade,
,ou seja , ausência da certidão de ações trabalhistas emitida pelo
tribunal regional do trabalho de jurisdição do Estado da sede da
licitante.
No item 35.3.1 -ausência Certidão indicativa dos cartórios de protestos;
No item 35.3.2 ausência , a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no
âmbito Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da
Licitante em nome dos seus sócios.
No item 35.3.3 ausência Certidão de Regularidade Profissional do
Contador (CRP),e o item 35.3.5.3 letra e) Notas explicativas.
15/02/2022 15:35:23

15/02/2022 - 10:56:03 6,14 07.830.560/0001-12 - K SERVIÇO,
COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO-EIRELI

Cancelado - A empresa apresentou a certidão municipal com o
vencimento 20/11/2021.se tratando de empresa Me- no edital 37.7.
Havendo alguma restrição na comprovação de regularidade fiscal e
trabalhista, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, prorrogável
por igual período, para a regularização da documentação, a realização
do pagamento ou parcelamento do débito e a emissão de eventuais
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
No item 35.2.6 do edital e empresa na apresentou em sua totalidade,
,ou seja , ausência da certidão de ações trabalhistas emitida pelo
tribunal regional do trabalho de jurisdição do Estado da sede da
licitante.
No item 35.3.1 -ausência Certidão indicativa dos cartórios de protestos;
No item 35.3.2 ausência , a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no
âmbito Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da
Licitante em nome dos seus sócios.
No item 35.3.3 ausência Certidão de Regularidade Profissional do
Contador (CRP),e o item 35.3.5.3 letra e) Notas explicativas.
15/02/2022 15:35:23

15/02/2022 - 10:57:49 6,10 19.786.419/0001-49 - V A DE PAIVA -
EIRELI

Válido

15/02/2022 - 10:58:35 6,05 07.830.560/0001-12 - K SERVIÇO,
COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO-EIRELI

Cancelado - A empresa apresentou a certidão municipal com o
vencimento 20/11/2021.se tratando de empresa Me- no edital 37.7.
Havendo alguma restrição na comprovação de regularidade fiscal e
trabalhista, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, prorrogável
por igual período, para a regularização da documentação, a realização
do pagamento ou parcelamento do débito e a emissão de eventuais
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
No item 35.2.6 do edital e empresa na apresentou em sua totalidade,
,ou seja , ausência da certidão de ações trabalhistas emitida pelo
tribunal regional do trabalho de jurisdição do Estado da sede da
licitante.
No item 35.3.1 -ausência Certidão indicativa dos cartórios de protestos;
No item 35.3.2 ausência , a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no
âmbito Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da
Licitante em nome dos seus sócios.
No item 35.3.3 ausência Certidão de Regularidade Profissional do
Contador (CRP),e o item 35.3.5.3 letra e) Notas explicativas.
15/02/2022 15:35:23

15/02/2022 - 10:58:53 6,00 19.786.419/0001-49 - V A DE PAIVA -
EIRELI

Válido
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15/02/2022 - 10:59:32 5,95 07.830.560/0001-12 - K SERVIÇO,
COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO-EIRELI

Cancelado - A empresa apresentou a certidão municipal com o
vencimento 20/11/2021.se tratando de empresa Me- no edital 37.7.
Havendo alguma restrição na comprovação de regularidade fiscal e
trabalhista, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, prorrogável
por igual período, para a regularização da documentação, a realização
do pagamento ou parcelamento do débito e a emissão de eventuais
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
No item 35.2.6 do edital e empresa na apresentou em sua totalidade,
,ou seja , ausência da certidão de ações trabalhistas emitida pelo
tribunal regional do trabalho de jurisdição do Estado da sede da
licitante.
No item 35.3.1 -ausência Certidão indicativa dos cartórios de protestos;
No item 35.3.2 ausência , a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no
âmbito Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da
Licitante em nome dos seus sócios.
No item 35.3.3 ausência Certidão de Regularidade Profissional do
Contador (CRP),e o item 35.3.5.3 letra e) Notas explicativas.
15/02/2022 15:35:23

0025 - Rota 25. Água Boa/Nazaré do Tijoca. Após o término das aulas o roteiro é inverso.
Data Valor CNPJ Situação

11/02/2022 - 13:48:27 8,31 (proposta) 35.829.669/0001-75 - FURTADO
SOUZA EMPREENDIMENTOS EIRELI
EPP

Válido

11/02/2022 - 21:39:23 10,45 (proposta) 07.830.560/0001-12 - K SERVIÇO,
COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO-EIRELI

Cancelado - A empresa apresentou a certidão municipal com o
vencimento 20/11/2021.se tratando de empresa Me- no edital 37.7.
Havendo alguma restrição na comprovação de regularidade fiscal e
trabalhista, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, prorrogável
por igual período, para a regularização da documentação, a realização
do pagamento ou parcelamento do débito e a emissão de eventuais
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
No item 35.2.6 do edital e empresa na apresentou em sua totalidade,
,ou seja , ausência da certidão de ações trabalhistas emitida pelo
tribunal regional do trabalho de jurisdição do Estado da sede da
licitante.
No item 35.3.1 -ausência Certidão indicativa dos cartórios de protestos;
No item 35.3.2 ausência , a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no
âmbito Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da
Licitante em nome dos seus sócios.
No item 35.3.3 ausência Certidão de Regularidade Profissional do
Contador (CRP),e o item 35.3.5.3 letra e) Notas explicativas.
15/02/2022 15:35:23

14/02/2022 - 11:49:04 10,40 (proposta) 23.829.190/0001-50 - TRANSPORTE
RODO-NORTE LTDA-EPP

Válido

14/02/2022 - 13:01:28 8,30 (proposta) 27.946.653/0001-14 - EDNALDO
JUNIOR DE SOUZA AMARAL EIRELLI

Válido

14/02/2022 - 15:56:42 10,00 (proposta) 19.786.419/0001-49 - V A DE PAIVA -
EIRELI

Válido

14/02/2022 - 19:14:46 8,30 (proposta) 10.366.129/0001-71 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODO FLUVIAL
PAN AMERICANO COOTRANSPAN

Válido

14/02/2022 - 19:36:01 10,45 (proposta) 27.459.005/0001-33 - CNIT -
SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA

Válido

15/02/2022 - 08:20:04 10,45 (proposta) 22.016.274/0001-01 - MULTISERVICE
ENGENHARIA COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

Cancelado - A empresa apresentou a certidão de Protesto na data
26/11/2021 e conforme o edital 35.3.1 ...expedidas pelo distribuidor da
sede da licitante em data não superior a 30 (trinta) dias da abertura do
certame, se outro prazo não constar no(s) documento(s) e, Certidão
negativa de Protesto(s), emitida(s) pelo(s) cartórios competentes da
sede da licitante, datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja
dentro do prazo de validade expresso na(s) própria(s) certidão(ões);
No item 35.4.1 não apresentou em sua totalidade ... acompanhando das
notas fiscais 15/02/2022 16:17:57

15/02/2022 - 10:36:10 8,29 07.830.560/0001-12 - K SERVIÇO,
COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO-EIRELI

Cancelado - A empresa apresentou a certidão municipal com o
vencimento 20/11/2021.se tratando de empresa Me- no edital 37.7.
Havendo alguma restrição na comprovação de regularidade fiscal e
trabalhista, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, prorrogável
por igual período, para a regularização da documentação, a realização
do pagamento ou parcelamento do débito e a emissão de eventuais
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
No item 35.2.6 do edital e empresa na apresentou em sua totalidade,
,ou seja , ausência da certidão de ações trabalhistas emitida pelo
tribunal regional do trabalho de jurisdição do Estado da sede da
licitante.
No item 35.3.1 -ausência Certidão indicativa dos cartórios de protestos;
No item 35.3.2 ausência , a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no
âmbito Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da
Licitante em nome dos seus sócios.
No item 35.3.3 ausência Certidão de Regularidade Profissional do
Contador (CRP),e o item 35.3.5.3 letra e) Notas explicativas.
15/02/2022 15:35:23

15/02/2022 - 10:36:42 9,40 22.016.274/0001-01 - MULTISERVICE
ENGENHARIA COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

Cancelado - A empresa apresentou a certidão de Protesto na data
26/11/2021 e conforme o edital 35.3.1 ...expedidas pelo distribuidor da
sede da licitante em data não superior a 30 (trinta) dias da abertura do
certame, se outro prazo não constar no(s) documento(s) e, Certidão
negativa de Protesto(s), emitida(s) pelo(s) cartórios competentes da
sede da licitante, datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja
dentro do prazo de validade expresso na(s) própria(s) certidão(ões);
No item 35.4.1 não apresentou em sua totalidade ... acompanhando das
notas fiscais 15/02/2022 16:17:57

15/02/2022 - 10:37:01 8,00 27.946.653/0001-14 - EDNALDO
JUNIOR DE SOUZA AMARAL EIRELLI

Válido
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15/02/2022 - 10:37:07 7,90 27.459.005/0001-33 - CNIT -
SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA

Válido

15/02/2022 - 10:37:35 7,32 27.946.653/0001-14 - EDNALDO
JUNIOR DE SOUZA AMARAL EIRELLI

Válido

15/02/2022 - 10:38:21 7,30 27.459.005/0001-33 - CNIT -
SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA

Válido

15/02/2022 - 10:38:27 7,25 07.830.560/0001-12 - K SERVIÇO,
COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO-EIRELI

Cancelado - A empresa apresentou a certidão municipal com o
vencimento 20/11/2021.se tratando de empresa Me- no edital 37.7.
Havendo alguma restrição na comprovação de regularidade fiscal e
trabalhista, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, prorrogável
por igual período, para a regularização da documentação, a realização
do pagamento ou parcelamento do débito e a emissão de eventuais
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
No item 35.2.6 do edital e empresa na apresentou em sua totalidade,
,ou seja , ausência da certidão de ações trabalhistas emitida pelo
tribunal regional do trabalho de jurisdição do Estado da sede da
licitante.
No item 35.3.1 -ausência Certidão indicativa dos cartórios de protestos;
No item 35.3.2 ausência , a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no
âmbito Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da
Licitante em nome dos seus sócios.
No item 35.3.3 ausência Certidão de Regularidade Profissional do
Contador (CRP),e o item 35.3.5.3 letra e) Notas explicativas.
15/02/2022 15:35:23

15/02/2022 - 10:41:43 7,20 19.786.419/0001-49 - V A DE PAIVA -
EIRELI

Válido

15/02/2022 - 10:42:10 7,15 07.830.560/0001-12 - K SERVIÇO,
COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO-EIRELI

Cancelado - A empresa apresentou a certidão municipal com o
vencimento 20/11/2021.se tratando de empresa Me- no edital 37.7.
Havendo alguma restrição na comprovação de regularidade fiscal e
trabalhista, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, prorrogável
por igual período, para a regularização da documentação, a realização
do pagamento ou parcelamento do débito e a emissão de eventuais
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
No item 35.2.6 do edital e empresa na apresentou em sua totalidade,
,ou seja , ausência da certidão de ações trabalhistas emitida pelo
tribunal regional do trabalho de jurisdição do Estado da sede da
licitante.
No item 35.3.1 -ausência Certidão indicativa dos cartórios de protestos;
No item 35.3.2 ausência , a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no
âmbito Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da
Licitante em nome dos seus sócios.
No item 35.3.3 ausência Certidão de Regularidade Profissional do
Contador (CRP),e o item 35.3.5.3 letra e) Notas explicativas.
15/02/2022 15:35:23

15/02/2022 - 10:42:53 7,10 19.786.419/0001-49 - V A DE PAIVA -
EIRELI

Válido

15/02/2022 - 10:43:22 7,05 07.830.560/0001-12 - K SERVIÇO,
COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO-EIRELI

Cancelado - A empresa apresentou a certidão municipal com o
vencimento 20/11/2021.se tratando de empresa Me- no edital 37.7.
Havendo alguma restrição na comprovação de regularidade fiscal e
trabalhista, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, prorrogável
por igual período, para a regularização da documentação, a realização
do pagamento ou parcelamento do débito e a emissão de eventuais
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
No item 35.2.6 do edital e empresa na apresentou em sua totalidade,
,ou seja , ausência da certidão de ações trabalhistas emitida pelo
tribunal regional do trabalho de jurisdição do Estado da sede da
licitante.
No item 35.3.1 -ausência Certidão indicativa dos cartórios de protestos;
No item 35.3.2 ausência , a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no
âmbito Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da
Licitante em nome dos seus sócios.
No item 35.3.3 ausência Certidão de Regularidade Profissional do
Contador (CRP),e o item 35.3.5.3 letra e) Notas explicativas.
15/02/2022 15:35:23

15/02/2022 - 10:44:11 7,00 19.786.419/0001-49 - V A DE PAIVA -
EIRELI

Válido

15/02/2022 - 10:44:17 6,95 07.830.560/0001-12 - K SERVIÇO,
COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO-EIRELI

Cancelado - A empresa apresentou a certidão municipal com o
vencimento 20/11/2021.se tratando de empresa Me- no edital 37.7.
Havendo alguma restrição na comprovação de regularidade fiscal e
trabalhista, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, prorrogável
por igual período, para a regularização da documentação, a realização
do pagamento ou parcelamento do débito e a emissão de eventuais
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
No item 35.2.6 do edital e empresa na apresentou em sua totalidade,
,ou seja , ausência da certidão de ações trabalhistas emitida pelo
tribunal regional do trabalho de jurisdição do Estado da sede da
licitante.
No item 35.3.1 -ausência Certidão indicativa dos cartórios de protestos;
No item 35.3.2 ausência , a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no
âmbito Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da
Licitante em nome dos seus sócios.
No item 35.3.3 ausência Certidão de Regularidade Profissional do
Contador (CRP),e o item 35.3.5.3 letra e) Notas explicativas.
15/02/2022 15:35:23

15/02/2022 - 10:45:36 7,19 10.366.129/0001-71 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODO FLUVIAL
PAN AMERICANO COOTRANSPAN

Válido

15/02/2022 - 10:45:54 6,85 19.786.419/0001-49 - V A DE PAIVA -
EIRELI

Válido
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15/02/2022 - 10:46:43 6,80 07.830.560/0001-12 - K SERVIÇO,
COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO-EIRELI

Cancelado - A empresa apresentou a certidão municipal com o
vencimento 20/11/2021.se tratando de empresa Me- no edital 37.7.
Havendo alguma restrição na comprovação de regularidade fiscal e
trabalhista, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, prorrogável
por igual período, para a regularização da documentação, a realização
do pagamento ou parcelamento do débito e a emissão de eventuais
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
No item 35.2.6 do edital e empresa na apresentou em sua totalidade,
,ou seja , ausência da certidão de ações trabalhistas emitida pelo
tribunal regional do trabalho de jurisdição do Estado da sede da
licitante.
No item 35.3.1 -ausência Certidão indicativa dos cartórios de protestos;
No item 35.3.2 ausência , a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no
âmbito Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da
Licitante em nome dos seus sócios.
No item 35.3.3 ausência Certidão de Regularidade Profissional do
Contador (CRP),e o item 35.3.5.3 letra e) Notas explicativas.
15/02/2022 15:35:23

0026 - Rota 26. Iririteua/Abade, Mutucal/Abede, Agodoal/Abade, Pedras Grandes/Abade. Após o término das ailas o roteiro é
inverso.
Data Valor CNPJ Situação

11/02/2022 - 21:39:54 5,29 (proposta) 07.830.560/0001-12 - K SERVIÇO,
COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO-EIRELI

Cancelado - A empresa apresentou a certidão municipal com o
vencimento 20/11/2021.se tratando de empresa Me- no edital 37.7.
Havendo alguma restrição na comprovação de regularidade fiscal e
trabalhista, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, prorrogável
por igual período, para a regularização da documentação, a realização
do pagamento ou parcelamento do débito e a emissão de eventuais
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
No item 35.2.6 do edital e empresa na apresentou em sua totalidade,
,ou seja , ausência da certidão de ações trabalhistas emitida pelo
tribunal regional do trabalho de jurisdição do Estado da sede da
licitante.
No item 35.3.1 -ausência Certidão indicativa dos cartórios de protestos;
No item 35.3.2 ausência , a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no
âmbito Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da
Licitante em nome dos seus sócios.
No item 35.3.3 ausência Certidão de Regularidade Profissional do
Contador (CRP),e o item 35.3.5.3 letra e) Notas explicativas.
15/02/2022 15:35:23

14/02/2022 - 15:56:42 5,00 (proposta) 19.786.419/0001-49 - V A DE PAIVA -
EIRELI

Cancelado - 35.4.1 Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características e prazos compatíveis com o
objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por meio da
apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito
público ou privado;acompanhando das notas fiscais.ou seja nai esta
habilitada para transporte fluvial. 15/02/2022 16:19:56

14/02/2022 - 19:15:16 5,29 (proposta) 10.366.129/0001-71 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODO FLUVIAL
PAN AMERICANO COOTRANSPAN

Válido

15/02/2022 - 08:20:04 5,29 (proposta) 22.016.274/0001-01 - MULTISERVICE
ENGENHARIA COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

Cancelado - A empresa apresentou a certidão de Protesto na data
26/11/2021 e conforme o edital 35.3.1 ...expedidas pelo distribuidor da
sede da licitante em data não superior a 30 (trinta) dias da abertura do
certame, se outro prazo não constar no(s) documento(s) e, Certidão
negativa de Protesto(s), emitida(s) pelo(s) cartórios competentes da
sede da licitante, datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja
dentro do prazo de validade expresso na(s) própria(s) certidão(ões);
No item 35.4.1 não apresentou em sua totalidade ... acompanhando das
notas fiscais 15/02/2022 16:17:57

15/02/2022 - 10:36:15 4,99 07.830.560/0001-12 - K SERVIÇO,
COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO-EIRELI

Cancelado - A empresa apresentou a certidão municipal com o
vencimento 20/11/2021.se tratando de empresa Me- no edital 37.7.
Havendo alguma restrição na comprovação de regularidade fiscal e
trabalhista, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, prorrogável
por igual período, para a regularização da documentação, a realização
do pagamento ou parcelamento do débito e a emissão de eventuais
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
No item 35.2.6 do edital e empresa na apresentou em sua totalidade,
,ou seja , ausência da certidão de ações trabalhistas emitida pelo
tribunal regional do trabalho de jurisdição do Estado da sede da
licitante.
No item 35.3.1 -ausência Certidão indicativa dos cartórios de protestos;
No item 35.3.2 ausência , a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no
âmbito Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da
Licitante em nome dos seus sócios.
No item 35.3.3 ausência Certidão de Regularidade Profissional do
Contador (CRP),e o item 35.3.5.3 letra e) Notas explicativas.
15/02/2022 15:35:23

15/02/2022 - 10:36:26 4,76 22.016.274/0001-01 - MULTISERVICE
ENGENHARIA COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

Cancelado - A empresa apresentou a certidão de Protesto na data
26/11/2021 e conforme o edital 35.3.1 ...expedidas pelo distribuidor da
sede da licitante em data não superior a 30 (trinta) dias da abertura do
certame, se outro prazo não constar no(s) documento(s) e, Certidão
negativa de Protesto(s), emitida(s) pelo(s) cartórios competentes da
sede da licitante, datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja
dentro do prazo de validade expresso na(s) própria(s) certidão(ões);
No item 35.4.1 não apresentou em sua totalidade ... acompanhando das
notas fiscais 15/02/2022 16:17:57
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15/02/2022 - 10:38:31 4,71 07.830.560/0001-12 - K SERVIÇO,
COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO-EIRELI

Cancelado - A empresa apresentou a certidão municipal com o
vencimento 20/11/2021.se tratando de empresa Me- no edital 37.7.
Havendo alguma restrição na comprovação de regularidade fiscal e
trabalhista, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, prorrogável
por igual período, para a regularização da documentação, a realização
do pagamento ou parcelamento do débito e a emissão de eventuais
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
No item 35.2.6 do edital e empresa na apresentou em sua totalidade,
,ou seja , ausência da certidão de ações trabalhistas emitida pelo
tribunal regional do trabalho de jurisdição do Estado da sede da
licitante.
No item 35.3.1 -ausência Certidão indicativa dos cartórios de protestos;
No item 35.3.2 ausência , a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no
âmbito Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da
Licitante em nome dos seus sócios.
No item 35.3.3 ausência Certidão de Regularidade Profissional do
Contador (CRP),e o item 35.3.5.3 letra e) Notas explicativas.
15/02/2022 15:35:23

15/02/2022 - 10:43:18 5,25 10.366.129/0001-71 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODO FLUVIAL
PAN AMERICANO COOTRANSPAN

Válido

0027 - Rota 27. Pacamorema/Cara tateua, Caratateua/Pacam orema. Após o término das aulas o roteiro será inverso.
Data Valor CNPJ Situação

11/02/2022 - 21:40:17 5,29 (proposta) 07.830.560/0001-12 - K SERVIÇO,
COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO-EIRELI

Cancelado - A empresa apresentou a certidão municipal com o
vencimento 20/11/2021.se tratando de empresa Me- no edital 37.7.
Havendo alguma restrição na comprovação de regularidade fiscal e
trabalhista, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, prorrogável
por igual período, para a regularização da documentação, a realização
do pagamento ou parcelamento do débito e a emissão de eventuais
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
No item 35.2.6 do edital e empresa na apresentou em sua totalidade,
,ou seja , ausência da certidão de ações trabalhistas emitida pelo
tribunal regional do trabalho de jurisdição do Estado da sede da
licitante.
No item 35.3.1 -ausência Certidão indicativa dos cartórios de protestos;
No item 35.3.2 ausência , a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no
âmbito Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da
Licitante em nome dos seus sócios.
No item 35.3.3 ausência Certidão de Regularidade Profissional do
Contador (CRP),e o item 35.3.5.3 letra e) Notas explicativas.
15/02/2022 15:35:23

14/02/2022 - 15:56:42 5,00 (proposta) 19.786.419/0001-49 - V A DE PAIVA -
EIRELI

Cancelado - 35.4.1 Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características e prazos compatíveis com o
objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por meio da
apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito
público ou privado;acompanhando das notas fiscais.ou seja não esta
habilitada para transporte fluvial 15/02/2022 16:21:00

14/02/2022 - 19:16:34 5,29 (proposta) 10.366.129/0001-71 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODO FLUVIAL
PAN AMERICANO COOTRANSPAN

Válido

15/02/2022 - 08:20:04 5,29 (proposta) 22.016.274/0001-01 - MULTISERVICE
ENGENHARIA COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

Cancelado - A empresa apresentou a certidão de Protesto na data
26/11/2021 e conforme o edital 35.3.1 ...expedidas pelo distribuidor da
sede da licitante em data não superior a 30 (trinta) dias da abertura do
certame, se outro prazo não constar no(s) documento(s) e, Certidão
negativa de Protesto(s), emitida(s) pelo(s) cartórios competentes da
sede da licitante, datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja
dentro do prazo de validade expresso na(s) própria(s) certidão(ões);
No item 35.4.1 não apresentou em sua totalidade ... acompanhando das
notas fiscais 15/02/2022 16:17:57

15/02/2022 - 10:36:21 4,99 07.830.560/0001-12 - K SERVIÇO,
COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO-EIRELI

Cancelado - A empresa apresentou a certidão municipal com o
vencimento 20/11/2021.se tratando de empresa Me- no edital 37.7.
Havendo alguma restrição na comprovação de regularidade fiscal e
trabalhista, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, prorrogável
por igual período, para a regularização da documentação, a realização
do pagamento ou parcelamento do débito e a emissão de eventuais
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
No item 35.2.6 do edital e empresa na apresentou em sua totalidade,
,ou seja , ausência da certidão de ações trabalhistas emitida pelo
tribunal regional do trabalho de jurisdição do Estado da sede da
licitante.
No item 35.3.1 -ausência Certidão indicativa dos cartórios de protestos;
No item 35.3.2 ausência , a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no
âmbito Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da
Licitante em nome dos seus sócios.
No item 35.3.3 ausência Certidão de Regularidade Profissional do
Contador (CRP),e o item 35.3.5.3 letra e) Notas explicativas.
15/02/2022 15:35:23

15/02/2022 - 10:36:33 4,76 22.016.274/0001-01 - MULTISERVICE
ENGENHARIA COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

Cancelado - A empresa apresentou a certidão de Protesto na data
26/11/2021 e conforme o edital 35.3.1 ...expedidas pelo distribuidor da
sede da licitante em data não superior a 30 (trinta) dias da abertura do
certame, se outro prazo não constar no(s) documento(s) e, Certidão
negativa de Protesto(s), emitida(s) pelo(s) cartórios competentes da
sede da licitante, datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja
dentro do prazo de validade expresso na(s) própria(s) certidão(ões);
No item 35.4.1 não apresentou em sua totalidade ... acompanhando das
notas fiscais 15/02/2022 16:17:57
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15/02/2022 - 10:38:36 4,71 07.830.560/0001-12 - K SERVIÇO,
COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO-EIRELI

Cancelado - A empresa apresentou a certidão municipal com o
vencimento 20/11/2021.se tratando de empresa Me- no edital 37.7.
Havendo alguma restrição na comprovação de regularidade fiscal e
trabalhista, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, prorrogável
por igual período, para a regularização da documentação, a realização
do pagamento ou parcelamento do débito e a emissão de eventuais
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
No item 35.2.6 do edital e empresa na apresentou em sua totalidade,
,ou seja , ausência da certidão de ações trabalhistas emitida pelo
tribunal regional do trabalho de jurisdição do Estado da sede da
licitante.
No item 35.3.1 -ausência Certidão indicativa dos cartórios de protestos;
No item 35.3.2 ausência , a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no
âmbito Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da
Licitante em nome dos seus sócios.
No item 35.3.3 ausência Certidão de Regularidade Profissional do
Contador (CRP),e o item 35.3.5.3 letra e) Notas explicativas.
15/02/2022 15:35:23

15/02/2022 - 10:43:25 5,25 10.366.129/0001-71 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODO FLUVIAL
PAN AMERICANO COOTRANSPAN

Válido

0028 - Rota 28. Recreio/Muriá, Muriá/Recreio. Após o término das aulas o roteiro é inverso.
Data Valor CNPJ Situação

11/02/2022 - 21:40:45 5,29 (proposta) 07.830.560/0001-12 - K SERVIÇO,
COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO-EIRELI

Cancelado - A empresa apresentou a certidão municipal com o
vencimento 20/11/2021.se tratando de empresa Me- no edital 37.7.
Havendo alguma restrição na comprovação de regularidade fiscal e
trabalhista, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, prorrogável
por igual período, para a regularização da documentação, a realização
do pagamento ou parcelamento do débito e a emissão de eventuais
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
No item 35.2.6 do edital e empresa na apresentou em sua totalidade,
,ou seja , ausência da certidão de ações trabalhistas emitida pelo
tribunal regional do trabalho de jurisdição do Estado da sede da
licitante.
No item 35.3.1 -ausência Certidão indicativa dos cartórios de protestos;
No item 35.3.2 ausência , a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no
âmbito Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da
Licitante em nome dos seus sócios.
No item 35.3.3 ausência Certidão de Regularidade Profissional do
Contador (CRP),e o item 35.3.5.3 letra e) Notas explicativas.
15/02/2022 15:35:23

14/02/2022 - 15:56:42 5,00 (proposta) 19.786.419/0001-49 - V A DE PAIVA -
EIRELI

Cancelado - 35.4.1 Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens e/ou serviços em características e prazos compatíveis com o
objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por meio da
apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito
público ou privado;acompanhando das notas fiscais.ou seja não esta
habilitada para transporte fluvial 15/02/2022 16:21:17

14/02/2022 - 19:17:10 5,29 (proposta) 10.366.129/0001-71 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODO FLUVIAL
PAN AMERICANO COOTRANSPAN

Válido

15/02/2022 - 08:20:04 5,29 (proposta) 22.016.274/0001-01 - MULTISERVICE
ENGENHARIA COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

Cancelado - A empresa apresentou a certidão de Protesto na data
26/11/2021 e conforme o edital 35.3.1 ...expedidas pelo distribuidor da
sede da licitante em data não superior a 30 (trinta) dias da abertura do
certame, se outro prazo não constar no(s) documento(s) e, Certidão
negativa de Protesto(s), emitida(s) pelo(s) cartórios competentes da
sede da licitante, datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja
dentro do prazo de validade expresso na(s) própria(s) certidão(ões);
No item 35.4.1 não apresentou em sua totalidade ... acompanhando das
notas fiscais 15/02/2022 16:17:57

15/02/2022 - 10:36:25 4,99 07.830.560/0001-12 - K SERVIÇO,
COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO-EIRELI

Cancelado - A empresa apresentou a certidão municipal com o
vencimento 20/11/2021.se tratando de empresa Me- no edital 37.7.
Havendo alguma restrição na comprovação de regularidade fiscal e
trabalhista, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, prorrogável
por igual período, para a regularização da documentação, a realização
do pagamento ou parcelamento do débito e a emissão de eventuais
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
No item 35.2.6 do edital e empresa na apresentou em sua totalidade,
,ou seja , ausência da certidão de ações trabalhistas emitida pelo
tribunal regional do trabalho de jurisdição do Estado da sede da
licitante.
No item 35.3.1 -ausência Certidão indicativa dos cartórios de protestos;
No item 35.3.2 ausência , a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no
âmbito Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da
Licitante em nome dos seus sócios.
No item 35.3.3 ausência Certidão de Regularidade Profissional do
Contador (CRP),e o item 35.3.5.3 letra e) Notas explicativas.
15/02/2022 15:35:23

15/02/2022 - 10:36:40 4,76 22.016.274/0001-01 - MULTISERVICE
ENGENHARIA COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

Cancelado - A empresa apresentou a certidão de Protesto na data
26/11/2021 e conforme o edital 35.3.1 ...expedidas pelo distribuidor da
sede da licitante em data não superior a 30 (trinta) dias da abertura do
certame, se outro prazo não constar no(s) documento(s) e, Certidão
negativa de Protesto(s), emitida(s) pelo(s) cartórios competentes da
sede da licitante, datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja
dentro do prazo de validade expresso na(s) própria(s) certidão(ões);
No item 35.4.1 não apresentou em sua totalidade ... acompanhando das
notas fiscais 15/02/2022 16:17:57
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15/02/2022 - 10:38:41 4,71 07.830.560/0001-12 - K SERVIÇO,
COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO-EIRELI

Cancelado - A empresa apresentou a certidão municipal com o
vencimento 20/11/2021.se tratando de empresa Me- no edital 37.7.
Havendo alguma restrição na comprovação de regularidade fiscal e
trabalhista, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, prorrogável
por igual período, para a regularização da documentação, a realização
do pagamento ou parcelamento do débito e a emissão de eventuais
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
No item 35.2.6 do edital e empresa na apresentou em sua totalidade,
,ou seja , ausência da certidão de ações trabalhistas emitida pelo
tribunal regional do trabalho de jurisdição do Estado da sede da
licitante.
No item 35.3.1 -ausência Certidão indicativa dos cartórios de protestos;
No item 35.3.2 ausência , a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no
âmbito Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da
Licitante em nome dos seus sócios.
No item 35.3.3 ausência Certidão de Regularidade Profissional do
Contador (CRP),e o item 35.3.5.3 letra e) Notas explicativas.
15/02/2022 15:35:23

15/02/2022 - 10:43:31 5,25 10.366.129/0001-71 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODO FLUVIAL
PAN AMERICANO COOTRANSPAN

Válido

0029 - Rota 29. Tapera/ Caratateua. Após o término das aulas o roteiro é inverso.
Data Valor CNPJ Situação

11/02/2022 - 13:42:24 8,31 (proposta) 35.829.669/0001-75 - FURTADO
SOUZA EMPREENDIMENTOS EIRELI
EPP

Válido

11/02/2022 - 21:41:15 10,45 (proposta) 07.830.560/0001-12 - K SERVIÇO,
COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO-EIRELI

Cancelado - A empresa apresentou a certidão municipal com o
vencimento 20/11/2021.se tratando de empresa Me- no edital 37.7.
Havendo alguma restrição na comprovação de regularidade fiscal e
trabalhista, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, prorrogável
por igual período, para a regularização da documentação, a realização
do pagamento ou parcelamento do débito e a emissão de eventuais
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
No item 35.2.6 do edital e empresa na apresentou em sua totalidade,
,ou seja , ausência da certidão de ações trabalhistas emitida pelo
tribunal regional do trabalho de jurisdição do Estado da sede da
licitante.
No item 35.3.1 -ausência Certidão indicativa dos cartórios de protestos;
No item 35.3.2 ausência , a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no
âmbito Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da
Licitante em nome dos seus sócios.
No item 35.3.3 ausência Certidão de Regularidade Profissional do
Contador (CRP),e o item 35.3.5.3 letra e) Notas explicativas.
15/02/2022 15:35:23

13/02/2022 - 15:54:52 15,00 (proposta) 22.823.674/0001-29 - MORAES DE
LIMA TRANSPORTES E SERVICOS -
EIRELI

Válido

14/02/2022 - 11:50:08 10,40 (proposta) 23.829.190/0001-50 - TRANSPORTE
RODO-NORTE LTDA-EPP

Válido

14/02/2022 - 13:02:09 8,30 (proposta) 27.946.653/0001-14 - EDNALDO
JUNIOR DE SOUZA AMARAL EIRELLI

Válido

14/02/2022 - 15:56:42 10,00 (proposta) 19.786.419/0001-49 - V A DE PAIVA -
EIRELI

Válido

14/02/2022 - 18:16:53 10,45 (proposta) 27.459.005/0001-33 - CNIT -
SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA

Válido

14/02/2022 - 19:20:31 8,30 (proposta) 10.366.129/0001-71 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODO FLUVIAL
PAN AMERICANO COOTRANSPAN

Válido

15/02/2022 - 08:20:04 10,45 (proposta) 22.016.274/0001-01 - MULTISERVICE
ENGENHARIA COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

Cancelado - A empresa apresentou a certidão de Protesto na data
26/11/2021 e conforme o edital 35.3.1 ...expedidas pelo distribuidor da
sede da licitante em data não superior a 30 (trinta) dias da abertura do
certame, se outro prazo não constar no(s) documento(s) e, Certidão
negativa de Protesto(s), emitida(s) pelo(s) cartórios competentes da
sede da licitante, datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja
dentro do prazo de validade expresso na(s) própria(s) certidão(ões);
No item 35.4.1 não apresentou em sua totalidade ... acompanhando das
notas fiscais 15/02/2022 16:17:57

15/02/2022 - 08:43:21 8,31 (proposta) 19.407.080/0001-22 - RODRIGUES
RIBEIRO & MACHADO SOARES LTDA

Cancelado - Conforme o Item do Edital 35.3.3( ....) juntamente com a
certidão simplificada emitida pela Junta Comercial, que deverá
acompanhar a documentações acima aludidas, comprovando estar o
mesmo em vigor, com data de expedição não superior a 30 (trinta) dias
da abertura do presente certame e certidão específica; certidão
especifica com validade 01/12/2021. 03/03/2022 14:14:26
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15/02/2022 - 10:36:39 8,25 07.830.560/0001-12 - K SERVIÇO,
COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO-EIRELI

Cancelado - A empresa apresentou a certidão municipal com o
vencimento 20/11/2021.se tratando de empresa Me- no edital 37.7.
Havendo alguma restrição na comprovação de regularidade fiscal e
trabalhista, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, prorrogável
por igual período, para a regularização da documentação, a realização
do pagamento ou parcelamento do débito e a emissão de eventuais
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
No item 35.2.6 do edital e empresa na apresentou em sua totalidade,
,ou seja , ausência da certidão de ações trabalhistas emitida pelo
tribunal regional do trabalho de jurisdição do Estado da sede da
licitante.
No item 35.3.1 -ausência Certidão indicativa dos cartórios de protestos;
No item 35.3.2 ausência , a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no
âmbito Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da
Licitante em nome dos seus sócios.
No item 35.3.3 ausência Certidão de Regularidade Profissional do
Contador (CRP),e o item 35.3.5.3 letra e) Notas explicativas.
15/02/2022 15:35:23

15/02/2022 - 10:36:57 9,40 22.016.274/0001-01 - MULTISERVICE
ENGENHARIA COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

Cancelado - A empresa apresentou a certidão de Protesto na data
26/11/2021 e conforme o edital 35.3.1 ...expedidas pelo distribuidor da
sede da licitante em data não superior a 30 (trinta) dias da abertura do
certame, se outro prazo não constar no(s) documento(s) e, Certidão
negativa de Protesto(s), emitida(s) pelo(s) cartórios competentes da
sede da licitante, datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja
dentro do prazo de validade expresso na(s) própria(s) certidão(ões);
No item 35.4.1 não apresentou em sua totalidade ... acompanhando das
notas fiscais 15/02/2022 16:17:57

15/02/2022 - 10:37:29 8,00 27.459.005/0001-33 - CNIT -
SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA

Válido

15/02/2022 - 10:38:12 7,99 19.407.080/0001-22 - RODRIGUES
RIBEIRO & MACHADO SOARES LTDA

Cancelado - Conforme o Item do Edital 35.3.3( ....) juntamente com a
certidão simplificada emitida pela Junta Comercial, que deverá
acompanhar a documentações acima aludidas, comprovando estar o
mesmo em vigor, com data de expedição não superior a 30 (trinta) dias
da abertura do presente certame e certidão específica; certidão
especifica com validade 01/12/2021. 03/03/2022 14:14:26

15/02/2022 - 10:38:31 7,90 27.459.005/0001-33 - CNIT -
SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA

Válido

15/02/2022 - 10:38:45 7,85 07.830.560/0001-12 - K SERVIÇO,
COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO-EIRELI

Cancelado - A empresa apresentou a certidão municipal com o
vencimento 20/11/2021.se tratando de empresa Me- no edital 37.7.
Havendo alguma restrição na comprovação de regularidade fiscal e
trabalhista, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, prorrogável
por igual período, para a regularização da documentação, a realização
do pagamento ou parcelamento do débito e a emissão de eventuais
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
No item 35.2.6 do edital e empresa na apresentou em sua totalidade,
,ou seja , ausência da certidão de ações trabalhistas emitida pelo
tribunal regional do trabalho de jurisdição do Estado da sede da
licitante.
No item 35.3.1 -ausência Certidão indicativa dos cartórios de protestos;
No item 35.3.2 ausência , a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no
âmbito Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da
Licitante em nome dos seus sócios.
No item 35.3.3 ausência Certidão de Regularidade Profissional do
Contador (CRP),e o item 35.3.5.3 letra e) Notas explicativas.
15/02/2022 15:35:23

15/02/2022 - 10:38:54 7,84 27.946.653/0001-14 - EDNALDO
JUNIOR DE SOUZA AMARAL EIRELLI

Válido

15/02/2022 - 10:39:07 7,80 27.459.005/0001-33 - CNIT -
SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA

Válido

15/02/2022 - 10:41:21 7,75 19.786.419/0001-49 - V A DE PAIVA -
EIRELI

Válido

15/02/2022 - 10:41:32 7,70 07.830.560/0001-12 - K SERVIÇO,
COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO-EIRELI

Cancelado - A empresa apresentou a certidão municipal com o
vencimento 20/11/2021.se tratando de empresa Me- no edital 37.7.
Havendo alguma restrição na comprovação de regularidade fiscal e
trabalhista, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, prorrogável
por igual período, para a regularização da documentação, a realização
do pagamento ou parcelamento do débito e a emissão de eventuais
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
No item 35.2.6 do edital e empresa na apresentou em sua totalidade,
,ou seja , ausência da certidão de ações trabalhistas emitida pelo
tribunal regional do trabalho de jurisdição do Estado da sede da
licitante.
No item 35.3.1 -ausência Certidão indicativa dos cartórios de protestos;
No item 35.3.2 ausência , a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no
âmbito Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da
Licitante em nome dos seus sócios.
No item 35.3.3 ausência Certidão de Regularidade Profissional do
Contador (CRP),e o item 35.3.5.3 letra e) Notas explicativas.
15/02/2022 15:35:23

15/02/2022 - 10:41:58 7,30 27.459.005/0001-33 - CNIT -
SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA

Válido
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15/02/2022 - 10:42:21 7,32 07.830.560/0001-12 - K SERVIÇO,
COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO-EIRELI

Cancelado - A empresa apresentou a certidão municipal com o
vencimento 20/11/2021.se tratando de empresa Me- no edital 37.7.
Havendo alguma restrição na comprovação de regularidade fiscal e
trabalhista, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, prorrogável
por igual período, para a regularização da documentação, a realização
do pagamento ou parcelamento do débito e a emissão de eventuais
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
No item 35.2.6 do edital e empresa na apresentou em sua totalidade,
,ou seja , ausência da certidão de ações trabalhistas emitida pelo
tribunal regional do trabalho de jurisdição do Estado da sede da
licitante.
No item 35.3.1 -ausência Certidão indicativa dos cartórios de protestos;
No item 35.3.2 ausência , a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no
âmbito Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da
Licitante em nome dos seus sócios.
No item 35.3.3 ausência Certidão de Regularidade Profissional do
Contador (CRP),e o item 35.3.5.3 letra e) Notas explicativas.
15/02/2022 15:35:23

15/02/2022 - 10:42:25 7,31 07.830.560/0001-12 - K SERVIÇO,
COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO-EIRELI

Cancelado - A empresa apresentou a certidão municipal com o
vencimento 20/11/2021.se tratando de empresa Me- no edital 37.7.
Havendo alguma restrição na comprovação de regularidade fiscal e
trabalhista, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, prorrogável
por igual período, para a regularização da documentação, a realização
do pagamento ou parcelamento do débito e a emissão de eventuais
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
No item 35.2.6 do edital e empresa na apresentou em sua totalidade,
,ou seja , ausência da certidão de ações trabalhistas emitida pelo
tribunal regional do trabalho de jurisdição do Estado da sede da
licitante.
No item 35.3.1 -ausência Certidão indicativa dos cartórios de protestos;
No item 35.3.2 ausência , a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no
âmbito Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da
Licitante em nome dos seus sócios.
No item 35.3.3 ausência Certidão de Regularidade Profissional do
Contador (CRP),e o item 35.3.5.3 letra e) Notas explicativas.
15/02/2022 15:35:23

15/02/2022 - 10:42:28 7,29 19.407.080/0001-22 - RODRIGUES
RIBEIRO & MACHADO SOARES LTDA

Cancelado - Conforme o Item do Edital 35.3.3( ....) juntamente com a
certidão simplificada emitida pela Junta Comercial, que deverá
acompanhar a documentações acima aludidas, comprovando estar o
mesmo em vigor, com data de expedição não superior a 30 (trinta) dias
da abertura do presente certame e certidão específica; certidão
especifica com validade 01/12/2021. 03/03/2022 14:14:26

15/02/2022 - 10:43:02 7,10 19.786.419/0001-49 - V A DE PAIVA -
EIRELI

Válido

15/02/2022 - 10:43:37 7,09 19.407.080/0001-22 - RODRIGUES
RIBEIRO & MACHADO SOARES LTDA

Cancelado - Conforme o Item do Edital 35.3.3( ....) juntamente com a
certidão simplificada emitida pela Junta Comercial, que deverá
acompanhar a documentações acima aludidas, comprovando estar o
mesmo em vigor, com data de expedição não superior a 30 (trinta) dias
da abertura do presente certame e certidão específica; certidão
especifica com validade 01/12/2021. 03/03/2022 14:14:26

15/02/2022 - 10:43:41 7,05 07.830.560/0001-12 - K SERVIÇO,
COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO-EIRELI

Cancelado - A empresa apresentou a certidão municipal com o
vencimento 20/11/2021.se tratando de empresa Me- no edital 37.7.
Havendo alguma restrição na comprovação de regularidade fiscal e
trabalhista, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, prorrogável
por igual período, para a regularização da documentação, a realização
do pagamento ou parcelamento do débito e a emissão de eventuais
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
No item 35.2.6 do edital e empresa na apresentou em sua totalidade,
,ou seja , ausência da certidão de ações trabalhistas emitida pelo
tribunal regional do trabalho de jurisdição do Estado da sede da
licitante.
No item 35.3.1 -ausência Certidão indicativa dos cartórios de protestos;
No item 35.3.2 ausência , a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no
âmbito Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da
Licitante em nome dos seus sócios.
No item 35.3.3 ausência Certidão de Regularidade Profissional do
Contador (CRP),e o item 35.3.5.3 letra e) Notas explicativas.
15/02/2022 15:35:23

15/02/2022 - 10:43:50 7,25 10.366.129/0001-71 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODO FLUVIAL
PAN AMERICANO COOTRANSPAN

Válido

15/02/2022 - 10:44:18 7,00 19.786.419/0001-49 - V A DE PAIVA -
EIRELI

Válido

15/02/2022 - 10:44:49 6,99 19.407.080/0001-22 - RODRIGUES
RIBEIRO & MACHADO SOARES LTDA

Cancelado - Conforme o Item do Edital 35.3.3( ....) juntamente com a
certidão simplificada emitida pela Junta Comercial, que deverá
acompanhar a documentações acima aludidas, comprovando estar o
mesmo em vigor, com data de expedição não superior a 30 (trinta) dias
da abertura do presente certame e certidão específica; certidão
especifica com validade 01/12/2021. 03/03/2022 14:14:26
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15/02/2022 - 10:45:12 6,89 07.830.560/0001-12 - K SERVIÇO,
COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO-EIRELI

Cancelado - A empresa apresentou a certidão municipal com o
vencimento 20/11/2021.se tratando de empresa Me- no edital 37.7.
Havendo alguma restrição na comprovação de regularidade fiscal e
trabalhista, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, prorrogável
por igual período, para a regularização da documentação, a realização
do pagamento ou parcelamento do débito e a emissão de eventuais
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
No item 35.2.6 do edital e empresa na apresentou em sua totalidade,
,ou seja , ausência da certidão de ações trabalhistas emitida pelo
tribunal regional do trabalho de jurisdição do Estado da sede da
licitante.
No item 35.3.1 -ausência Certidão indicativa dos cartórios de protestos;
No item 35.3.2 ausência , a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no
âmbito Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da
Licitante em nome dos seus sócios.
No item 35.3.3 ausência Certidão de Regularidade Profissional do
Contador (CRP),e o item 35.3.5.3 letra e) Notas explicativas.
15/02/2022 15:35:23

15/02/2022 - 10:45:43 6,85 19.786.419/0001-49 - V A DE PAIVA -
EIRELI

Válido

15/02/2022 - 10:45:51 6,80 07.830.560/0001-12 - K SERVIÇO,
COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO-EIRELI

Cancelado - A empresa apresentou a certidão municipal com o
vencimento 20/11/2021.se tratando de empresa Me- no edital 37.7.
Havendo alguma restrição na comprovação de regularidade fiscal e
trabalhista, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, prorrogável
por igual período, para a regularização da documentação, a realização
do pagamento ou parcelamento do débito e a emissão de eventuais
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
No item 35.2.6 do edital e empresa na apresentou em sua totalidade,
,ou seja , ausência da certidão de ações trabalhistas emitida pelo
tribunal regional do trabalho de jurisdição do Estado da sede da
licitante.
No item 35.3.1 -ausência Certidão indicativa dos cartórios de protestos;
No item 35.3.2 ausência , a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no
âmbito Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da
Licitante em nome dos seus sócios.
No item 35.3.3 ausência Certidão de Regularidade Profissional do
Contador (CRP),e o item 35.3.5.3 letra e) Notas explicativas.
15/02/2022 15:35:23

15/02/2022 - 10:46:41 6,79 19.407.080/0001-22 - RODRIGUES
RIBEIRO & MACHADO SOARES LTDA

Cancelado - Conforme o Item do Edital 35.3.3( ....) juntamente com a
certidão simplificada emitida pela Junta Comercial, que deverá
acompanhar a documentações acima aludidas, comprovando estar o
mesmo em vigor, com data de expedição não superior a 30 (trinta) dias
da abertura do presente certame e certidão específica; certidão
especifica com validade 01/12/2021. 03/03/2022 14:14:26

15/02/2022 - 10:46:51 6,74 07.830.560/0001-12 - K SERVIÇO,
COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO-EIRELI

Cancelado - A empresa apresentou a certidão municipal com o
vencimento 20/11/2021.se tratando de empresa Me- no edital 37.7.
Havendo alguma restrição na comprovação de regularidade fiscal e
trabalhista, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, prorrogável
por igual período, para a regularização da documentação, a realização
do pagamento ou parcelamento do débito e a emissão de eventuais
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
No item 35.2.6 do edital e empresa na apresentou em sua totalidade,
,ou seja , ausência da certidão de ações trabalhistas emitida pelo
tribunal regional do trabalho de jurisdição do Estado da sede da
licitante.
No item 35.3.1 -ausência Certidão indicativa dos cartórios de protestos;
No item 35.3.2 ausência , a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no
âmbito Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da
Licitante em nome dos seus sócios.
No item 35.3.3 ausência Certidão de Regularidade Profissional do
Contador (CRP),e o item 35.3.5.3 letra e) Notas explicativas.
15/02/2022 15:35:23

15/02/2022 - 10:47:13 6,73 19.407.080/0001-22 - RODRIGUES
RIBEIRO & MACHADO SOARES LTDA

Cancelado - Conforme o Item do Edital 35.3.3( ....) juntamente com a
certidão simplificada emitida pela Junta Comercial, que deverá
acompanhar a documentações acima aludidas, comprovando estar o
mesmo em vigor, com data de expedição não superior a 30 (trinta) dias
da abertura do presente certame e certidão específica; certidão
especifica com validade 01/12/2021. 03/03/2022 14:14:26

15/02/2022 - 10:47:39 6,68 07.830.560/0001-12 - K SERVIÇO,
COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO-EIRELI

Cancelado - A empresa apresentou a certidão municipal com o
vencimento 20/11/2021.se tratando de empresa Me- no edital 37.7.
Havendo alguma restrição na comprovação de regularidade fiscal e
trabalhista, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, prorrogável
por igual período, para a regularização da documentação, a realização
do pagamento ou parcelamento do débito e a emissão de eventuais
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
No item 35.2.6 do edital e empresa na apresentou em sua totalidade,
,ou seja , ausência da certidão de ações trabalhistas emitida pelo
tribunal regional do trabalho de jurisdição do Estado da sede da
licitante.
No item 35.3.1 -ausência Certidão indicativa dos cartórios de protestos;
No item 35.3.2 ausência , a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no
âmbito Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da
Licitante em nome dos seus sócios.
No item 35.3.3 ausência Certidão de Regularidade Profissional do
Contador (CRP),e o item 35.3.5.3 letra e) Notas explicativas.
15/02/2022 15:35:23

15/02/2022 - 10:48:08 6,67 19.407.080/0001-22 - RODRIGUES
RIBEIRO & MACHADO SOARES LTDA

Cancelado - Conforme o Item do Edital 35.3.3( ....) juntamente com a
certidão simplificada emitida pela Junta Comercial, que deverá
acompanhar a documentações acima aludidas, comprovando estar o
mesmo em vigor, com data de expedição não superior a 30 (trinta) dias
da abertura do presente certame e certidão específica; certidão
especifica com validade 01/12/2021. 03/03/2022 14:14:26
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15/02/2022 - 10:48:20 6,62 07.830.560/0001-12 - K SERVIÇO,
COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO-EIRELI

Cancelado - A empresa apresentou a certidão municipal com o
vencimento 20/11/2021.se tratando de empresa Me- no edital 37.7.
Havendo alguma restrição na comprovação de regularidade fiscal e
trabalhista, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, prorrogável
por igual período, para a regularização da documentação, a realização
do pagamento ou parcelamento do débito e a emissão de eventuais
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
No item 35.2.6 do edital e empresa na apresentou em sua totalidade,
,ou seja , ausência da certidão de ações trabalhistas emitida pelo
tribunal regional do trabalho de jurisdição do Estado da sede da
licitante.
No item 35.3.1 -ausência Certidão indicativa dos cartórios de protestos;
No item 35.3.2 ausência , a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no
âmbito Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da
Licitante em nome dos seus sócios.
No item 35.3.3 ausência Certidão de Regularidade Profissional do
Contador (CRP),e o item 35.3.5.3 letra e) Notas explicativas.
15/02/2022 15:35:23

15/02/2022 - 10:49:17 6,61 19.407.080/0001-22 - RODRIGUES
RIBEIRO & MACHADO SOARES LTDA

Cancelado - Conforme o Item do Edital 35.3.3( ....) juntamente com a
certidão simplificada emitida pela Junta Comercial, que deverá
acompanhar a documentações acima aludidas, comprovando estar o
mesmo em vigor, com data de expedição não superior a 30 (trinta) dias
da abertura do presente certame e certidão específica; certidão
especifica com validade 01/12/2021. 03/03/2022 14:14:26

15/02/2022 - 10:49:30 6,56 07.830.560/0001-12 - K SERVIÇO,
COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO-EIRELI

Cancelado - A empresa apresentou a certidão municipal com o
vencimento 20/11/2021.se tratando de empresa Me- no edital 37.7.
Havendo alguma restrição na comprovação de regularidade fiscal e
trabalhista, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, prorrogável
por igual período, para a regularização da documentação, a realização
do pagamento ou parcelamento do débito e a emissão de eventuais
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
No item 35.2.6 do edital e empresa na apresentou em sua totalidade,
,ou seja , ausência da certidão de ações trabalhistas emitida pelo
tribunal regional do trabalho de jurisdição do Estado da sede da
licitante.
No item 35.3.1 -ausência Certidão indicativa dos cartórios de protestos;
No item 35.3.2 ausência , a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no
âmbito Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da
Licitante em nome dos seus sócios.
No item 35.3.3 ausência Certidão de Regularidade Profissional do
Contador (CRP),e o item 35.3.5.3 letra e) Notas explicativas.
15/02/2022 15:35:23

15/02/2022 - 10:49:47 6,55 19.407.080/0001-22 - RODRIGUES
RIBEIRO & MACHADO SOARES LTDA

Cancelado - Conforme o Item do Edital 35.3.3( ....) juntamente com a
certidão simplificada emitida pela Junta Comercial, que deverá
acompanhar a documentações acima aludidas, comprovando estar o
mesmo em vigor, com data de expedição não superior a 30 (trinta) dias
da abertura do presente certame e certidão específica; certidão
especifica com validade 01/12/2021. 03/03/2022 14:14:26

15/02/2022 - 10:50:32 6,50 07.830.560/0001-12 - K SERVIÇO,
COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO-EIRELI

Cancelado - A empresa apresentou a certidão municipal com o
vencimento 20/11/2021.se tratando de empresa Me- no edital 37.7.
Havendo alguma restrição na comprovação de regularidade fiscal e
trabalhista, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, prorrogável
por igual período, para a regularização da documentação, a realização
do pagamento ou parcelamento do débito e a emissão de eventuais
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
No item 35.2.6 do edital e empresa na apresentou em sua totalidade,
,ou seja , ausência da certidão de ações trabalhistas emitida pelo
tribunal regional do trabalho de jurisdição do Estado da sede da
licitante.
No item 35.3.1 -ausência Certidão indicativa dos cartórios de protestos;
No item 35.3.2 ausência , a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no
âmbito Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da
Licitante em nome dos seus sócios.
No item 35.3.3 ausência Certidão de Regularidade Profissional do
Contador (CRP),e o item 35.3.5.3 letra e) Notas explicativas.
15/02/2022 15:35:23

15/02/2022 - 10:51:44 6,35 19.407.080/0001-22 - RODRIGUES
RIBEIRO & MACHADO SOARES LTDA

Cancelado - Conforme o Item do Edital 35.3.3( ....) juntamente com a
certidão simplificada emitida pela Junta Comercial, que deverá
acompanhar a documentações acima aludidas, comprovando estar o
mesmo em vigor, com data de expedição não superior a 30 (trinta) dias
da abertura do presente certame e certidão específica; certidão
especifica com validade 01/12/2021. 03/03/2022 14:14:26

15/02/2022 - 10:51:51 6,34 07.830.560/0001-12 - K SERVIÇO,
COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO-EIRELI

Cancelado - A empresa apresentou a certidão municipal com o
vencimento 20/11/2021.se tratando de empresa Me- no edital 37.7.
Havendo alguma restrição na comprovação de regularidade fiscal e
trabalhista, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, prorrogável
por igual período, para a regularização da documentação, a realização
do pagamento ou parcelamento do débito e a emissão de eventuais
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
No item 35.2.6 do edital e empresa na apresentou em sua totalidade,
,ou seja , ausência da certidão de ações trabalhistas emitida pelo
tribunal regional do trabalho de jurisdição do Estado da sede da
licitante.
No item 35.3.1 -ausência Certidão indicativa dos cartórios de protestos;
No item 35.3.2 ausência , a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no
âmbito Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da
Licitante em nome dos seus sócios.
No item 35.3.3 ausência Certidão de Regularidade Profissional do
Contador (CRP),e o item 35.3.5.3 letra e) Notas explicativas.
15/02/2022 15:35:23

15/02/2022 - 10:53:29 6,30 19.786.419/0001-49 - V A DE PAIVA -
EIRELI

Válido
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15/02/2022 - 10:53:41 6,29 07.830.560/0001-12 - K SERVIÇO,
COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO-EIRELI

Cancelado - A empresa apresentou a certidão municipal com o
vencimento 20/11/2021.se tratando de empresa Me- no edital 37.7.
Havendo alguma restrição na comprovação de regularidade fiscal e
trabalhista, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, prorrogável
por igual período, para a regularização da documentação, a realização
do pagamento ou parcelamento do débito e a emissão de eventuais
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
No item 35.2.6 do edital e empresa na apresentou em sua totalidade,
,ou seja , ausência da certidão de ações trabalhistas emitida pelo
tribunal regional do trabalho de jurisdição do Estado da sede da
licitante.
No item 35.3.1 -ausência Certidão indicativa dos cartórios de protestos;
No item 35.3.2 ausência , a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no
âmbito Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da
Licitante em nome dos seus sócios.
No item 35.3.3 ausência Certidão de Regularidade Profissional do
Contador (CRP),e o item 35.3.5.3 letra e) Notas explicativas.
15/02/2022 15:35:23

15/02/2022 - 10:55:16 6,25 19.786.419/0001-49 - V A DE PAIVA -
EIRELI

Válido

15/02/2022 - 10:56:13 6,28 07.830.560/0001-12 - K SERVIÇO,
COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO-EIRELI

Cancelado - A empresa apresentou a certidão municipal com o
vencimento 20/11/2021.se tratando de empresa Me- no edital 37.7.
Havendo alguma restrição na comprovação de regularidade fiscal e
trabalhista, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, prorrogável
por igual período, para a regularização da documentação, a realização
do pagamento ou parcelamento do débito e a emissão de eventuais
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
No item 35.2.6 do edital e empresa na apresentou em sua totalidade,
,ou seja , ausência da certidão de ações trabalhistas emitida pelo
tribunal regional do trabalho de jurisdição do Estado da sede da
licitante.
No item 35.3.1 -ausência Certidão indicativa dos cartórios de protestos;
No item 35.3.2 ausência , a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no
âmbito Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da
Licitante em nome dos seus sócios.
No item 35.3.3 ausência Certidão de Regularidade Profissional do
Contador (CRP),e o item 35.3.5.3 letra e) Notas explicativas.
15/02/2022 15:35:23

15/02/2022 - 10:56:21 6,27 07.830.560/0001-12 - K SERVIÇO,
COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO-EIRELI

Cancelado - A empresa apresentou a certidão municipal com o
vencimento 20/11/2021.se tratando de empresa Me- no edital 37.7.
Havendo alguma restrição na comprovação de regularidade fiscal e
trabalhista, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, prorrogável
por igual período, para a regularização da documentação, a realização
do pagamento ou parcelamento do débito e a emissão de eventuais
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
No item 35.2.6 do edital e empresa na apresentou em sua totalidade,
,ou seja , ausência da certidão de ações trabalhistas emitida pelo
tribunal regional do trabalho de jurisdição do Estado da sede da
licitante.
No item 35.3.1 -ausência Certidão indicativa dos cartórios de protestos;
No item 35.3.2 ausência , a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no
âmbito Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da
Licitante em nome dos seus sócios.
No item 35.3.3 ausência Certidão de Regularidade Profissional do
Contador (CRP),e o item 35.3.5.3 letra e) Notas explicativas.
15/02/2022 15:35:23

15/02/2022 - 10:56:24 6,26 07.830.560/0001-12 - K SERVIÇO,
COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO-EIRELI

Cancelado - A empresa apresentou a certidão municipal com o
vencimento 20/11/2021.se tratando de empresa Me- no edital 37.7.
Havendo alguma restrição na comprovação de regularidade fiscal e
trabalhista, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, prorrogável
por igual período, para a regularização da documentação, a realização
do pagamento ou parcelamento do débito e a emissão de eventuais
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
No item 35.2.6 do edital e empresa na apresentou em sua totalidade,
,ou seja , ausência da certidão de ações trabalhistas emitida pelo
tribunal regional do trabalho de jurisdição do Estado da sede da
licitante.
No item 35.3.1 -ausência Certidão indicativa dos cartórios de protestos;
No item 35.3.2 ausência , a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no
âmbito Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da
Licitante em nome dos seus sócios.
No item 35.3.3 ausência Certidão de Regularidade Profissional do
Contador (CRP),e o item 35.3.5.3 letra e) Notas explicativas.
15/02/2022 15:35:23

15/02/2022 - 10:56:28 6,24 07.830.560/0001-12 - K SERVIÇO,
COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO-EIRELI

Cancelado - A empresa apresentou a certidão municipal com o
vencimento 20/11/2021.se tratando de empresa Me- no edital 37.7.
Havendo alguma restrição na comprovação de regularidade fiscal e
trabalhista, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, prorrogável
por igual período, para a regularização da documentação, a realização
do pagamento ou parcelamento do débito e a emissão de eventuais
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
No item 35.2.6 do edital e empresa na apresentou em sua totalidade,
,ou seja , ausência da certidão de ações trabalhistas emitida pelo
tribunal regional do trabalho de jurisdição do Estado da sede da
licitante.
No item 35.3.1 -ausência Certidão indicativa dos cartórios de protestos;
No item 35.3.2 ausência , a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no
âmbito Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da
Licitante em nome dos seus sócios.
No item 35.3.3 ausência Certidão de Regularidade Profissional do
Contador (CRP),e o item 35.3.5.3 letra e) Notas explicativas.
15/02/2022 15:35:23

15/02/2022 - 10:57:50 6,23 19.407.080/0001-22 - RODRIGUES
RIBEIRO & MACHADO SOARES LTDA

Cancelado - Conforme o Item do Edital 35.3.3( ....) juntamente com a
certidão simplificada emitida pela Junta Comercial, que deverá
acompanhar a documentações acima aludidas, comprovando estar o
mesmo em vigor, com data de expedição não superior a 30 (trinta) dias
da abertura do presente certame e certidão específica; certidão
especifica com validade 01/12/2021. 03/03/2022 14:14:26
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15/02/2022 - 10:57:56 6,20 19.786.419/0001-49 - V A DE PAIVA -
EIRELI

Válido

15/02/2022 - 10:58:47 6,15 07.830.560/0001-12 - K SERVIÇO,
COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO-EIRELI

Cancelado - A empresa apresentou a certidão municipal com o
vencimento 20/11/2021.se tratando de empresa Me- no edital 37.7.
Havendo alguma restrição na comprovação de regularidade fiscal e
trabalhista, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, prorrogável
por igual período, para a regularização da documentação, a realização
do pagamento ou parcelamento do débito e a emissão de eventuais
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
No item 35.2.6 do edital e empresa na apresentou em sua totalidade,
,ou seja , ausência da certidão de ações trabalhistas emitida pelo
tribunal regional do trabalho de jurisdição do Estado da sede da
licitante.
No item 35.3.1 -ausência Certidão indicativa dos cartórios de protestos;
No item 35.3.2 ausência , a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no
âmbito Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da
Licitante em nome dos seus sócios.
No item 35.3.3 ausência Certidão de Regularidade Profissional do
Contador (CRP),e o item 35.3.5.3 letra e) Notas explicativas.
15/02/2022 15:35:23

15/02/2022 - 10:59:55 6,14 19.786.419/0001-49 - V A DE PAIVA -
EIRELI

Válido

15/02/2022 - 11:00:11 6,09 07.830.560/0001-12 - K SERVIÇO,
COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO-EIRELI

Cancelado - A empresa apresentou a certidão municipal com o
vencimento 20/11/2021.se tratando de empresa Me- no edital 37.7.
Havendo alguma restrição na comprovação de regularidade fiscal e
trabalhista, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, prorrogável
por igual período, para a regularização da documentação, a realização
do pagamento ou parcelamento do débito e a emissão de eventuais
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
No item 35.2.6 do edital e empresa na apresentou em sua totalidade,
,ou seja , ausência da certidão de ações trabalhistas emitida pelo
tribunal regional do trabalho de jurisdição do Estado da sede da
licitante.
No item 35.3.1 -ausência Certidão indicativa dos cartórios de protestos;
No item 35.3.2 ausência , a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no
âmbito Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da
Licitante em nome dos seus sócios.
No item 35.3.3 ausência Certidão de Regularidade Profissional do
Contador (CRP),e o item 35.3.5.3 letra e) Notas explicativas.
15/02/2022 15:35:23

15/02/2022 - 11:01:26 6,08 19.786.419/0001-49 - V A DE PAIVA -
EIRELI

Válido

15/02/2022 - 11:01:41 6,03 07.830.560/0001-12 - K SERVIÇO,
COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO-EIRELI

Cancelado - A empresa apresentou a certidão municipal com o
vencimento 20/11/2021.se tratando de empresa Me- no edital 37.7.
Havendo alguma restrição na comprovação de regularidade fiscal e
trabalhista, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, prorrogável
por igual período, para a regularização da documentação, a realização
do pagamento ou parcelamento do débito e a emissão de eventuais
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
No item 35.2.6 do edital e empresa na apresentou em sua totalidade,
,ou seja , ausência da certidão de ações trabalhistas emitida pelo
tribunal regional do trabalho de jurisdição do Estado da sede da
licitante.
No item 35.3.1 -ausência Certidão indicativa dos cartórios de protestos;
No item 35.3.2 ausência , a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no
âmbito Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da
Licitante em nome dos seus sócios.
No item 35.3.3 ausência Certidão de Regularidade Profissional do
Contador (CRP),e o item 35.3.5.3 letra e) Notas explicativas.
15/02/2022 15:35:23

15/02/2022 - 11:02:08 6,02 19.407.080/0001-22 - RODRIGUES
RIBEIRO & MACHADO SOARES LTDA

Cancelado - Conforme o Item do Edital 35.3.3( ....) juntamente com a
certidão simplificada emitida pela Junta Comercial, que deverá
acompanhar a documentações acima aludidas, comprovando estar o
mesmo em vigor, com data de expedição não superior a 30 (trinta) dias
da abertura do presente certame e certidão específica; certidão
especifica com validade 01/12/2021. 03/03/2022 14:14:26

15/02/2022 - 11:02:16 6,00 19.786.419/0001-49 - V A DE PAIVA -
EIRELI

Válido

15/02/2022 - 11:02:23 5,97 07.830.560/0001-12 - K SERVIÇO,
COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO-EIRELI

Cancelado - A empresa apresentou a certidão municipal com o
vencimento 20/11/2021.se tratando de empresa Me- no edital 37.7.
Havendo alguma restrição na comprovação de regularidade fiscal e
trabalhista, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, prorrogável
por igual período, para a regularização da documentação, a realização
do pagamento ou parcelamento do débito e a emissão de eventuais
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
No item 35.2.6 do edital e empresa na apresentou em sua totalidade,
,ou seja , ausência da certidão de ações trabalhistas emitida pelo
tribunal regional do trabalho de jurisdição do Estado da sede da
licitante.
No item 35.3.1 -ausência Certidão indicativa dos cartórios de protestos;
No item 35.3.2 ausência , a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no
âmbito Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da
Licitante em nome dos seus sócios.
No item 35.3.3 ausência Certidão de Regularidade Profissional do
Contador (CRP),e o item 35.3.5.3 letra e) Notas explicativas.
15/02/2022 15:35:23

15/02/2022 - 11:03:17 5,99 19.407.080/0001-22 - RODRIGUES
RIBEIRO & MACHADO SOARES LTDA

Cancelado - Conforme o Item do Edital 35.3.3( ....) juntamente com a
certidão simplificada emitida pela Junta Comercial, que deverá
acompanhar a documentações acima aludidas, comprovando estar o
mesmo em vigor, com data de expedição não superior a 30 (trinta) dias
da abertura do presente certame e certidão específica; certidão
especifica com validade 01/12/2021. 03/03/2022 14:14:26

0030 - Rota 30. Canaã/Murajá. Após o término das aulas o roteiro é inverso
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Data Valor CNPJ Situação

11/02/2022 - 13:43:43 8,31 (proposta) 35.829.669/0001-75 - FURTADO
SOUZA EMPREENDIMENTOS EIRELI
EPP

Válido

11/02/2022 - 21:41:47 10,45 (proposta) 07.830.560/0001-12 - K SERVIÇO,
COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO-EIRELI

Cancelado - A empresa apresentou a certidão municipal com o
vencimento 20/11/2021.se tratando de empresa Me- no edital 37.7.
Havendo alguma restrição na comprovação de regularidade fiscal e
trabalhista, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, prorrogável
por igual período, para a regularização da documentação, a realização
do pagamento ou parcelamento do débito e a emissão de eventuais
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
No item 35.2.6 do edital e empresa na apresentou em sua totalidade,
,ou seja , ausência da certidão de ações trabalhistas emitida pelo
tribunal regional do trabalho de jurisdição do Estado da sede da
licitante.
No item 35.3.1 -ausência Certidão indicativa dos cartórios de protestos;
No item 35.3.2 ausência , a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no
âmbito Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da
Licitante em nome dos seus sócios.
No item 35.3.3 ausência Certidão de Regularidade Profissional do
Contador (CRP),e o item 35.3.5.3 letra e) Notas explicativas.
15/02/2022 15:35:23

13/02/2022 - 15:55:19 7,50 (proposta) 22.823.674/0001-29 - MORAES DE
LIMA TRANSPORTES E SERVICOS -
EIRELI

Válido

14/02/2022 - 11:50:43 10,40 (proposta) 23.829.190/0001-50 - TRANSPORTE
RODO-NORTE LTDA-EPP

Válido

14/02/2022 - 13:02:44 8,30 (proposta) 27.946.653/0001-14 - EDNALDO
JUNIOR DE SOUZA AMARAL EIRELLI

Válido

14/02/2022 - 15:56:42 10,00 (proposta) 19.786.419/0001-49 - V A DE PAIVA -
EIRELI

Válido

14/02/2022 - 18:17:58 10,45 (proposta) 27.459.005/0001-33 - CNIT -
SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA

Válido

14/02/2022 - 19:21:00 8,30 (proposta) 10.366.129/0001-71 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODO FLUVIAL
PAN AMERICANO COOTRANSPAN

Válido

15/02/2022 - 08:20:04 10,45 (proposta) 22.016.274/0001-01 - MULTISERVICE
ENGENHARIA COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

Cancelado - A empresa apresentou a certidão de Protesto na data
26/11/2021 e conforme o edital 35.3.1 ...expedidas pelo distribuidor da
sede da licitante em data não superior a 30 (trinta) dias da abertura do
certame, se outro prazo não constar no(s) documento(s) e, Certidão
negativa de Protesto(s), emitida(s) pelo(s) cartórios competentes da
sede da licitante, datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja
dentro do prazo de validade expresso na(s) própria(s) certidão(ões);
No item 35.4.1 não apresentou em sua totalidade ... acompanhando das
notas fiscais 15/02/2022 16:17:57

15/02/2022 - 08:43:41 8,31 (proposta) 19.407.080/0001-22 - RODRIGUES
RIBEIRO & MACHADO SOARES LTDA

Cancelado - Conforme o Item do Edital 35.3.3( ....) juntamente com a
certidão simplificada emitida pela Junta Comercial, que deverá
acompanhar a documentações acima aludidas, comprovando estar o
mesmo em vigor, com data de expedição não superior a 30 (trinta) dias
da abertura do presente certame e certidão específica; certidão
especifica com validade 01/12/2021. 03/03/2022 14:14:09

15/02/2022 - 10:36:19 7,30 27.459.005/0001-33 - CNIT -
SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA

Válido

15/02/2022 - 10:36:34 7,25 07.830.560/0001-12 - K SERVIÇO,
COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO-EIRELI

Cancelado - A empresa apresentou a certidão municipal com o
vencimento 20/11/2021.se tratando de empresa Me- no edital 37.7.
Havendo alguma restrição na comprovação de regularidade fiscal e
trabalhista, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, prorrogável
por igual período, para a regularização da documentação, a realização
do pagamento ou parcelamento do débito e a emissão de eventuais
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
No item 35.2.6 do edital e empresa na apresentou em sua totalidade,
,ou seja , ausência da certidão de ações trabalhistas emitida pelo
tribunal regional do trabalho de jurisdição do Estado da sede da
licitante.
No item 35.3.1 -ausência Certidão indicativa dos cartórios de protestos;
No item 35.3.2 ausência , a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no
âmbito Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da
Licitante em nome dos seus sócios.
No item 35.3.3 ausência Certidão de Regularidade Profissional do
Contador (CRP),e o item 35.3.5.3 letra e) Notas explicativas.
15/02/2022 15:35:23

15/02/2022 - 10:36:54 9,40 22.016.274/0001-01 - MULTISERVICE
ENGENHARIA COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

Cancelado - A empresa apresentou a certidão de Protesto na data
26/11/2021 e conforme o edital 35.3.1 ...expedidas pelo distribuidor da
sede da licitante em data não superior a 30 (trinta) dias da abertura do
certame, se outro prazo não constar no(s) documento(s) e, Certidão
negativa de Protesto(s), emitida(s) pelo(s) cartórios competentes da
sede da licitante, datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja
dentro do prazo de validade expresso na(s) própria(s) certidão(ões);
No item 35.4.1 não apresentou em sua totalidade ... acompanhando das
notas fiscais 15/02/2022 16:17:57

15/02/2022 - 10:38:16 7,32 27.946.653/0001-14 - EDNALDO
JUNIOR DE SOUZA AMARAL EIRELLI

Válido

15/02/2022 - 10:38:17 7,24 19.407.080/0001-22 - RODRIGUES
RIBEIRO & MACHADO SOARES LTDA

Cancelado - Conforme o Item do Edital 35.3.3( ....) juntamente com a
certidão simplificada emitida pela Junta Comercial, que deverá
acompanhar a documentações acima aludidas, comprovando estar o
mesmo em vigor, com data de expedição não superior a 30 (trinta) dias
da abertura do presente certame e certidão específica; certidão
especifica com validade 01/12/2021. 03/03/2022 14:14:09
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15/02/2022 - 10:38:48 7,19 07.830.560/0001-12 - K SERVIÇO,
COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO-EIRELI

Cancelado - A empresa apresentou a certidão municipal com o
vencimento 20/11/2021.se tratando de empresa Me- no edital 37.7.
Havendo alguma restrição na comprovação de regularidade fiscal e
trabalhista, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, prorrogável
por igual período, para a regularização da documentação, a realização
do pagamento ou parcelamento do débito e a emissão de eventuais
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
No item 35.2.6 do edital e empresa na apresentou em sua totalidade,
,ou seja , ausência da certidão de ações trabalhistas emitida pelo
tribunal regional do trabalho de jurisdição do Estado da sede da
licitante.
No item 35.3.1 -ausência Certidão indicativa dos cartórios de protestos;
No item 35.3.2 ausência , a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no
âmbito Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da
Licitante em nome dos seus sócios.
No item 35.3.3 ausência Certidão de Regularidade Profissional do
Contador (CRP),e o item 35.3.5.3 letra e) Notas explicativas.
15/02/2022 15:35:23

15/02/2022 - 10:41:30 7,15 19.786.419/0001-49 - V A DE PAIVA -
EIRELI

Válido

15/02/2022 - 10:41:47 7,10 07.830.560/0001-12 - K SERVIÇO,
COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO-EIRELI

Cancelado - A empresa apresentou a certidão municipal com o
vencimento 20/11/2021.se tratando de empresa Me- no edital 37.7.
Havendo alguma restrição na comprovação de regularidade fiscal e
trabalhista, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, prorrogável
por igual período, para a regularização da documentação, a realização
do pagamento ou parcelamento do débito e a emissão de eventuais
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
No item 35.2.6 do edital e empresa na apresentou em sua totalidade,
,ou seja , ausência da certidão de ações trabalhistas emitida pelo
tribunal regional do trabalho de jurisdição do Estado da sede da
licitante.
No item 35.3.1 -ausência Certidão indicativa dos cartórios de protestos;
No item 35.3.2 ausência , a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no
âmbito Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da
Licitante em nome dos seus sócios.
No item 35.3.3 ausência Certidão de Regularidade Profissional do
Contador (CRP),e o item 35.3.5.3 letra e) Notas explicativas.
15/02/2022 15:35:23

15/02/2022 - 10:42:22 7,09 19.407.080/0001-22 - RODRIGUES
RIBEIRO & MACHADO SOARES LTDA

Cancelado - Conforme o Item do Edital 35.3.3( ....) juntamente com a
certidão simplificada emitida pela Junta Comercial, que deverá
acompanhar a documentações acima aludidas, comprovando estar o
mesmo em vigor, com data de expedição não superior a 30 (trinta) dias
da abertura do presente certame e certidão específica; certidão
especifica com validade 01/12/2021. 03/03/2022 14:14:09

15/02/2022 - 10:43:15 7,05 19.786.419/0001-49 - V A DE PAIVA -
EIRELI

Válido

15/02/2022 - 10:43:45 7,00 07.830.560/0001-12 - K SERVIÇO,
COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO-EIRELI

Cancelado - A empresa apresentou a certidão municipal com o
vencimento 20/11/2021.se tratando de empresa Me- no edital 37.7.
Havendo alguma restrição na comprovação de regularidade fiscal e
trabalhista, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, prorrogável
por igual período, para a regularização da documentação, a realização
do pagamento ou parcelamento do débito e a emissão de eventuais
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
No item 35.2.6 do edital e empresa na apresentou em sua totalidade,
,ou seja , ausência da certidão de ações trabalhistas emitida pelo
tribunal regional do trabalho de jurisdição do Estado da sede da
licitante.
No item 35.3.1 -ausência Certidão indicativa dos cartórios de protestos;
No item 35.3.2 ausência , a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no
âmbito Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da
Licitante em nome dos seus sócios.
No item 35.3.3 ausência Certidão de Regularidade Profissional do
Contador (CRP),e o item 35.3.5.3 letra e) Notas explicativas.
15/02/2022 15:35:23

15/02/2022 - 10:44:09 7,20 10.366.129/0001-71 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODO FLUVIAL
PAN AMERICANO COOTRANSPAN

Válido

15/02/2022 - 10:44:28 6,95 19.786.419/0001-49 - V A DE PAIVA -
EIRELI

Válido

15/02/2022 - 10:44:57 6,94 19.407.080/0001-22 - RODRIGUES
RIBEIRO & MACHADO SOARES LTDA

Cancelado - Conforme o Item do Edital 35.3.3( ....) juntamente com a
certidão simplificada emitida pela Junta Comercial, que deverá
acompanhar a documentações acima aludidas, comprovando estar o
mesmo em vigor, com data de expedição não superior a 30 (trinta) dias
da abertura do presente certame e certidão específica; certidão
especifica com validade 01/12/2021. 03/03/2022 14:14:09

15/02/2022 - 10:45:16 6,89 07.830.560/0001-12 - K SERVIÇO,
COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO-EIRELI

Cancelado - A empresa apresentou a certidão municipal com o
vencimento 20/11/2021.se tratando de empresa Me- no edital 37.7.
Havendo alguma restrição na comprovação de regularidade fiscal e
trabalhista, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, prorrogável
por igual período, para a regularização da documentação, a realização
do pagamento ou parcelamento do débito e a emissão de eventuais
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
No item 35.2.6 do edital e empresa na apresentou em sua totalidade,
,ou seja , ausência da certidão de ações trabalhistas emitida pelo
tribunal regional do trabalho de jurisdição do Estado da sede da
licitante.
No item 35.3.1 -ausência Certidão indicativa dos cartórios de protestos;
No item 35.3.2 ausência , a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no
âmbito Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da
Licitante em nome dos seus sócios.
No item 35.3.3 ausência Certidão de Regularidade Profissional do
Contador (CRP),e o item 35.3.5.3 letra e) Notas explicativas.
15/02/2022 15:35:23

15/02/2022 - 10:45:36 6,85 19.786.419/0001-49 - V A DE PAIVA -
EIRELI

Válido
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15/02/2022 - 10:45:44 6,80 07.830.560/0001-12 - K SERVIÇO,
COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO-EIRELI

Cancelado - A empresa apresentou a certidão municipal com o
vencimento 20/11/2021.se tratando de empresa Me- no edital 37.7.
Havendo alguma restrição na comprovação de regularidade fiscal e
trabalhista, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, prorrogável
por igual período, para a regularização da documentação, a realização
do pagamento ou parcelamento do débito e a emissão de eventuais
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
No item 35.2.6 do edital e empresa na apresentou em sua totalidade,
,ou seja , ausência da certidão de ações trabalhistas emitida pelo
tribunal regional do trabalho de jurisdição do Estado da sede da
licitante.
No item 35.3.1 -ausência Certidão indicativa dos cartórios de protestos;
No item 35.3.2 ausência , a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no
âmbito Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da
Licitante em nome dos seus sócios.
No item 35.3.3 ausência Certidão de Regularidade Profissional do
Contador (CRP),e o item 35.3.5.3 letra e) Notas explicativas.
15/02/2022 15:35:23

15/02/2022 - 10:46:47 6,79 19.407.080/0001-22 - RODRIGUES
RIBEIRO & MACHADO SOARES LTDA

Cancelado - Conforme o Item do Edital 35.3.3( ....) juntamente com a
certidão simplificada emitida pela Junta Comercial, que deverá
acompanhar a documentações acima aludidas, comprovando estar o
mesmo em vigor, com data de expedição não superior a 30 (trinta) dias
da abertura do presente certame e certidão específica; certidão
especifica com validade 01/12/2021. 03/03/2022 14:14:09

15/02/2022 - 10:46:55 6,74 07.830.560/0001-12 - K SERVIÇO,
COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO-EIRELI

Cancelado - A empresa apresentou a certidão municipal com o
vencimento 20/11/2021.se tratando de empresa Me- no edital 37.7.
Havendo alguma restrição na comprovação de regularidade fiscal e
trabalhista, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, prorrogável
por igual período, para a regularização da documentação, a realização
do pagamento ou parcelamento do débito e a emissão de eventuais
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
No item 35.2.6 do edital e empresa na apresentou em sua totalidade,
,ou seja , ausência da certidão de ações trabalhistas emitida pelo
tribunal regional do trabalho de jurisdição do Estado da sede da
licitante.
No item 35.3.1 -ausência Certidão indicativa dos cartórios de protestos;
No item 35.3.2 ausência , a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no
âmbito Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da
Licitante em nome dos seus sócios.
No item 35.3.3 ausência Certidão de Regularidade Profissional do
Contador (CRP),e o item 35.3.5.3 letra e) Notas explicativas.
15/02/2022 15:35:23

15/02/2022 - 10:47:44 6,73 19.407.080/0001-22 - RODRIGUES
RIBEIRO & MACHADO SOARES LTDA

Cancelado - Conforme o Item do Edital 35.3.3( ....) juntamente com a
certidão simplificada emitida pela Junta Comercial, que deverá
acompanhar a documentações acima aludidas, comprovando estar o
mesmo em vigor, com data de expedição não superior a 30 (trinta) dias
da abertura do presente certame e certidão específica; certidão
especifica com validade 01/12/2021. 03/03/2022 14:14:09

15/02/2022 - 10:47:54 6,68 07.830.560/0001-12 - K SERVIÇO,
COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO-EIRELI

Cancelado - A empresa apresentou a certidão municipal com o
vencimento 20/11/2021.se tratando de empresa Me- no edital 37.7.
Havendo alguma restrição na comprovação de regularidade fiscal e
trabalhista, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, prorrogável
por igual período, para a regularização da documentação, a realização
do pagamento ou parcelamento do débito e a emissão de eventuais
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
No item 35.2.6 do edital e empresa na apresentou em sua totalidade,
,ou seja , ausência da certidão de ações trabalhistas emitida pelo
tribunal regional do trabalho de jurisdição do Estado da sede da
licitante.
No item 35.3.1 -ausência Certidão indicativa dos cartórios de protestos;
No item 35.3.2 ausência , a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no
âmbito Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da
Licitante em nome dos seus sócios.
No item 35.3.3 ausência Certidão de Regularidade Profissional do
Contador (CRP),e o item 35.3.5.3 letra e) Notas explicativas.
15/02/2022 15:35:23

15/02/2022 - 10:48:15 6,67 19.407.080/0001-22 - RODRIGUES
RIBEIRO & MACHADO SOARES LTDA

Cancelado - Conforme o Item do Edital 35.3.3( ....) juntamente com a
certidão simplificada emitida pela Junta Comercial, que deverá
acompanhar a documentações acima aludidas, comprovando estar o
mesmo em vigor, com data de expedição não superior a 30 (trinta) dias
da abertura do presente certame e certidão específica; certidão
especifica com validade 01/12/2021. 03/03/2022 14:14:09

15/02/2022 - 10:48:23 6,62 07.830.560/0001-12 - K SERVIÇO,
COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO-EIRELI

Cancelado - A empresa apresentou a certidão municipal com o
vencimento 20/11/2021.se tratando de empresa Me- no edital 37.7.
Havendo alguma restrição na comprovação de regularidade fiscal e
trabalhista, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, prorrogável
por igual período, para a regularização da documentação, a realização
do pagamento ou parcelamento do débito e a emissão de eventuais
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
No item 35.2.6 do edital e empresa na apresentou em sua totalidade,
,ou seja , ausência da certidão de ações trabalhistas emitida pelo
tribunal regional do trabalho de jurisdição do Estado da sede da
licitante.
No item 35.3.1 -ausência Certidão indicativa dos cartórios de protestos;
No item 35.3.2 ausência , a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no
âmbito Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da
Licitante em nome dos seus sócios.
No item 35.3.3 ausência Certidão de Regularidade Profissional do
Contador (CRP),e o item 35.3.5.3 letra e) Notas explicativas.
15/02/2022 15:35:23

15/02/2022 - 10:48:49 6,61 19.407.080/0001-22 - RODRIGUES
RIBEIRO & MACHADO SOARES LTDA

Cancelado - Conforme o Item do Edital 35.3.3( ....) juntamente com a
certidão simplificada emitida pela Junta Comercial, que deverá
acompanhar a documentações acima aludidas, comprovando estar o
mesmo em vigor, com data de expedição não superior a 30 (trinta) dias
da abertura do presente certame e certidão específica; certidão
especifica com validade 01/12/2021. 03/03/2022 14:14:09
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15/02/2022 - 10:49:11 6,56 07.830.560/0001-12 - K SERVIÇO,
COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO-EIRELI

Cancelado - A empresa apresentou a certidão municipal com o
vencimento 20/11/2021.se tratando de empresa Me- no edital 37.7.
Havendo alguma restrição na comprovação de regularidade fiscal e
trabalhista, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, prorrogável
por igual período, para a regularização da documentação, a realização
do pagamento ou parcelamento do débito e a emissão de eventuais
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
No item 35.2.6 do edital e empresa na apresentou em sua totalidade,
,ou seja , ausência da certidão de ações trabalhistas emitida pelo
tribunal regional do trabalho de jurisdição do Estado da sede da
licitante.
No item 35.3.1 -ausência Certidão indicativa dos cartórios de protestos;
No item 35.3.2 ausência , a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no
âmbito Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da
Licitante em nome dos seus sócios.
No item 35.3.3 ausência Certidão de Regularidade Profissional do
Contador (CRP),e o item 35.3.5.3 letra e) Notas explicativas.
15/02/2022 15:35:23

15/02/2022 - 10:49:56 6,55 19.407.080/0001-22 - RODRIGUES
RIBEIRO & MACHADO SOARES LTDA

Cancelado - Conforme o Item do Edital 35.3.3( ....) juntamente com a
certidão simplificada emitida pela Junta Comercial, que deverá
acompanhar a documentações acima aludidas, comprovando estar o
mesmo em vigor, com data de expedição não superior a 30 (trinta) dias
da abertura do presente certame e certidão específica; certidão
especifica com validade 01/12/2021. 03/03/2022 14:14:09

15/02/2022 - 10:51:02 6,50 07.830.560/0001-12 - K SERVIÇO,
COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO-EIRELI

Cancelado - A empresa apresentou a certidão municipal com o
vencimento 20/11/2021.se tratando de empresa Me- no edital 37.7.
Havendo alguma restrição na comprovação de regularidade fiscal e
trabalhista, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, prorrogável
por igual período, para a regularização da documentação, a realização
do pagamento ou parcelamento do débito e a emissão de eventuais
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
No item 35.2.6 do edital e empresa na apresentou em sua totalidade,
,ou seja , ausência da certidão de ações trabalhistas emitida pelo
tribunal regional do trabalho de jurisdição do Estado da sede da
licitante.
No item 35.3.1 -ausência Certidão indicativa dos cartórios de protestos;
No item 35.3.2 ausência , a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no
âmbito Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da
Licitante em nome dos seus sócios.
No item 35.3.3 ausência Certidão de Regularidade Profissional do
Contador (CRP),e o item 35.3.5.3 letra e) Notas explicativas.
15/02/2022 15:35:23

15/02/2022 - 10:52:13 6,45 19.407.080/0001-22 - RODRIGUES
RIBEIRO & MACHADO SOARES LTDA

Cancelado - Conforme o Item do Edital 35.3.3( ....) juntamente com a
certidão simplificada emitida pela Junta Comercial, que deverá
acompanhar a documentações acima aludidas, comprovando estar o
mesmo em vigor, com data de expedição não superior a 30 (trinta) dias
da abertura do presente certame e certidão específica; certidão
especifica com validade 01/12/2021. 03/03/2022 14:14:09

15/02/2022 - 10:52:32 6,30 19.786.419/0001-49 - V A DE PAIVA -
EIRELI

Válido

15/02/2022 - 10:52:43 6,29 07.830.560/0001-12 - K SERVIÇO,
COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO-EIRELI

Cancelado - A empresa apresentou a certidão municipal com o
vencimento 20/11/2021.se tratando de empresa Me- no edital 37.7.
Havendo alguma restrição na comprovação de regularidade fiscal e
trabalhista, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, prorrogável
por igual período, para a regularização da documentação, a realização
do pagamento ou parcelamento do débito e a emissão de eventuais
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
No item 35.2.6 do edital e empresa na apresentou em sua totalidade,
,ou seja , ausência da certidão de ações trabalhistas emitida pelo
tribunal regional do trabalho de jurisdição do Estado da sede da
licitante.
No item 35.3.1 -ausência Certidão indicativa dos cartórios de protestos;
No item 35.3.2 ausência , a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no
âmbito Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da
Licitante em nome dos seus sócios.
No item 35.3.3 ausência Certidão de Regularidade Profissional do
Contador (CRP),e o item 35.3.5.3 letra e) Notas explicativas.
15/02/2022 15:35:23

15/02/2022 - 10:54:07 6,28 19.407.080/0001-22 - RODRIGUES
RIBEIRO & MACHADO SOARES LTDA

Cancelado - Conforme o Item do Edital 35.3.3( ....) juntamente com a
certidão simplificada emitida pela Junta Comercial, que deverá
acompanhar a documentações acima aludidas, comprovando estar o
mesmo em vigor, com data de expedição não superior a 30 (trinta) dias
da abertura do presente certame e certidão específica; certidão
especifica com validade 01/12/2021. 03/03/2022 14:14:09

15/02/2022 - 10:54:34 6,27 07.830.560/0001-12 - K SERVIÇO,
COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO-EIRELI

Cancelado - A empresa apresentou a certidão municipal com o
vencimento 20/11/2021.se tratando de empresa Me- no edital 37.7.
Havendo alguma restrição na comprovação de regularidade fiscal e
trabalhista, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, prorrogável
por igual período, para a regularização da documentação, a realização
do pagamento ou parcelamento do débito e a emissão de eventuais
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
No item 35.2.6 do edital e empresa na apresentou em sua totalidade,
,ou seja , ausência da certidão de ações trabalhistas emitida pelo
tribunal regional do trabalho de jurisdição do Estado da sede da
licitante.
No item 35.3.1 -ausência Certidão indicativa dos cartórios de protestos;
No item 35.3.2 ausência , a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no
âmbito Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da
Licitante em nome dos seus sócios.
No item 35.3.3 ausência Certidão de Regularidade Profissional do
Contador (CRP),e o item 35.3.5.3 letra e) Notas explicativas.
15/02/2022 15:35:23

15/02/2022 - 10:55:57 6,25 19.786.419/0001-49 - V A DE PAIVA -
EIRELI

Válido
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15/02/2022 - 10:56:46 6,26 07.830.560/0001-12 - K SERVIÇO,
COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO-EIRELI

Cancelado - A empresa apresentou a certidão municipal com o
vencimento 20/11/2021.se tratando de empresa Me- no edital 37.7.
Havendo alguma restrição na comprovação de regularidade fiscal e
trabalhista, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, prorrogável
por igual período, para a regularização da documentação, a realização
do pagamento ou parcelamento do débito e a emissão de eventuais
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
No item 35.2.6 do edital e empresa na apresentou em sua totalidade,
,ou seja , ausência da certidão de ações trabalhistas emitida pelo
tribunal regional do trabalho de jurisdição do Estado da sede da
licitante.
No item 35.3.1 -ausência Certidão indicativa dos cartórios de protestos;
No item 35.3.2 ausência , a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no
âmbito Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da
Licitante em nome dos seus sócios.
No item 35.3.3 ausência Certidão de Regularidade Profissional do
Contador (CRP),e o item 35.3.5.3 letra e) Notas explicativas.
15/02/2022 15:35:23

15/02/2022 - 10:56:49 6,24 07.830.560/0001-12 - K SERVIÇO,
COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO-EIRELI

Cancelado - A empresa apresentou a certidão municipal com o
vencimento 20/11/2021.se tratando de empresa Me- no edital 37.7.
Havendo alguma restrição na comprovação de regularidade fiscal e
trabalhista, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, prorrogável
por igual período, para a regularização da documentação, a realização
do pagamento ou parcelamento do débito e a emissão de eventuais
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
No item 35.2.6 do edital e empresa na apresentou em sua totalidade,
,ou seja , ausência da certidão de ações trabalhistas emitida pelo
tribunal regional do trabalho de jurisdição do Estado da sede da
licitante.
No item 35.3.1 -ausência Certidão indicativa dos cartórios de protestos;
No item 35.3.2 ausência , a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no
âmbito Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da
Licitante em nome dos seus sócios.
No item 35.3.3 ausência Certidão de Regularidade Profissional do
Contador (CRP),e o item 35.3.5.3 letra e) Notas explicativas.
15/02/2022 15:35:23

15/02/2022 - 10:57:58 6,23 19.407.080/0001-22 - RODRIGUES
RIBEIRO & MACHADO SOARES LTDA

Cancelado - Conforme o Item do Edital 35.3.3( ....) juntamente com a
certidão simplificada emitida pela Junta Comercial, que deverá
acompanhar a documentações acima aludidas, comprovando estar o
mesmo em vigor, com data de expedição não superior a 30 (trinta) dias
da abertura do presente certame e certidão específica; certidão
especifica com validade 01/12/2021. 03/03/2022 14:14:09

15/02/2022 - 10:58:06 6,20 19.786.419/0001-49 - V A DE PAIVA -
EIRELI

Válido

15/02/2022 - 10:59:27 6,19 19.786.419/0001-49 - V A DE PAIVA -
EIRELI

Válido

15/02/2022 - 10:59:36 6,18 07.830.560/0001-12 - K SERVIÇO,
COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO-EIRELI

Cancelado - A empresa apresentou a certidão municipal com o
vencimento 20/11/2021.se tratando de empresa Me- no edital 37.7.
Havendo alguma restrição na comprovação de regularidade fiscal e
trabalhista, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, prorrogável
por igual período, para a regularização da documentação, a realização
do pagamento ou parcelamento do débito e a emissão de eventuais
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
No item 35.2.6 do edital e empresa na apresentou em sua totalidade,
,ou seja , ausência da certidão de ações trabalhistas emitida pelo
tribunal regional do trabalho de jurisdição do Estado da sede da
licitante.
No item 35.3.1 -ausência Certidão indicativa dos cartórios de protestos;
No item 35.3.2 ausência , a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no
âmbito Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da
Licitante em nome dos seus sócios.
No item 35.3.3 ausência Certidão de Regularidade Profissional do
Contador (CRP),e o item 35.3.5.3 letra e) Notas explicativas.
15/02/2022 15:35:23

15/02/2022 - 11:01:32 6,17 19.786.419/0001-49 - V A DE PAIVA -
EIRELI

Válido

15/02/2022 - 11:01:45 6,12 07.830.560/0001-12 - K SERVIÇO,
COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO-EIRELI

Cancelado - A empresa apresentou a certidão municipal com o
vencimento 20/11/2021.se tratando de empresa Me- no edital 37.7.
Havendo alguma restrição na comprovação de regularidade fiscal e
trabalhista, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, prorrogável
por igual período, para a regularização da documentação, a realização
do pagamento ou parcelamento do débito e a emissão de eventuais
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
No item 35.2.6 do edital e empresa na apresentou em sua totalidade,
,ou seja , ausência da certidão de ações trabalhistas emitida pelo
tribunal regional do trabalho de jurisdição do Estado da sede da
licitante.
No item 35.3.1 -ausência Certidão indicativa dos cartórios de protestos;
No item 35.3.2 ausência , a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no
âmbito Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da
Licitante em nome dos seus sócios.
No item 35.3.3 ausência Certidão de Regularidade Profissional do
Contador (CRP),e o item 35.3.5.3 letra e) Notas explicativas.
15/02/2022 15:35:23

15/02/2022 - 11:02:15 6,11 19.407.080/0001-22 - RODRIGUES
RIBEIRO & MACHADO SOARES LTDA

Cancelado - Conforme o Item do Edital 35.3.3( ....) juntamente com a
certidão simplificada emitida pela Junta Comercial, que deverá
acompanhar a documentações acima aludidas, comprovando estar o
mesmo em vigor, com data de expedição não superior a 30 (trinta) dias
da abertura do presente certame e certidão específica; certidão
especifica com validade 01/12/2021. 03/03/2022 14:14:09

15/02/2022 - 11:02:24 6,00 19.786.419/0001-49 - V A DE PAIVA -
EIRELI

Válido
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15/02/2022 - 11:02:27 5,95 07.830.560/0001-12 - K SERVIÇO,
COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO-EIRELI

Cancelado - A empresa apresentou a certidão municipal com o
vencimento 20/11/2021.se tratando de empresa Me- no edital 37.7.
Havendo alguma restrição na comprovação de regularidade fiscal e
trabalhista, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, prorrogável
por igual período, para a regularização da documentação, a realização
do pagamento ou parcelamento do débito e a emissão de eventuais
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
No item 35.2.6 do edital e empresa na apresentou em sua totalidade,
,ou seja , ausência da certidão de ações trabalhistas emitida pelo
tribunal regional do trabalho de jurisdição do Estado da sede da
licitante.
No item 35.3.1 -ausência Certidão indicativa dos cartórios de protestos;
No item 35.3.2 ausência , a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no
âmbito Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da
Licitante em nome dos seus sócios.
No item 35.3.3 ausência Certidão de Regularidade Profissional do
Contador (CRP),e o item 35.3.5.3 letra e) Notas explicativas.
15/02/2022 15:35:23

15/02/2022 - 11:03:24 5,99 19.407.080/0001-22 - RODRIGUES
RIBEIRO & MACHADO SOARES LTDA

Cancelado - Conforme o Item do Edital 35.3.3( ....) juntamente com a
certidão simplificada emitida pela Junta Comercial, que deverá
acompanhar a documentações acima aludidas, comprovando estar o
mesmo em vigor, com data de expedição não superior a 30 (trinta) dias
da abertura do presente certame e certidão específica; certidão
especifica com validade 01/12/2021. 03/03/2022 14:14:09

0031 - Rota 31. Simoa/Araquain e Cidade de Curuçá. Após o término das aulas o roteiro é inverso.
Data Valor CNPJ Situação

11/02/2022 - 13:45:28 10,45 (proposta) 35.829.669/0001-75 - FURTADO
SOUZA EMPREENDIMENTOS EIRELI
EPP

Válido

11/02/2022 - 21:42:29 10,45 (proposta) 07.830.560/0001-12 - K SERVIÇO,
COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO-EIRELI

Cancelado - A empresa apresentou a certidão municipal com o
vencimento 20/11/2021.se tratando de empresa Me- no edital 37.7.
Havendo alguma restrição na comprovação de regularidade fiscal e
trabalhista, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, prorrogável
por igual período, para a regularização da documentação, a realização
do pagamento ou parcelamento do débito e a emissão de eventuais
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
No item 35.2.6 do edital e empresa na apresentou em sua totalidade,
,ou seja , ausência da certidão de ações trabalhistas emitida pelo
tribunal regional do trabalho de jurisdição do Estado da sede da
licitante.
No item 35.3.1 -ausência Certidão indicativa dos cartórios de protestos;
No item 35.3.2 ausência , a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no
âmbito Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da
Licitante em nome dos seus sócios.
No item 35.3.3 ausência Certidão de Regularidade Profissional do
Contador (CRP),e o item 35.3.5.3 letra e) Notas explicativas.
15/02/2022 15:35:23

13/02/2022 - 15:56:03 9,50 (proposta) 22.823.674/0001-29 - MORAES DE
LIMA TRANSPORTES E SERVICOS -
EIRELI

Válido

14/02/2022 - 11:52:15 10,40 (proposta) 23.829.190/0001-50 - TRANSPORTE
RODO-NORTE LTDA-EPP

Válido

14/02/2022 - 13:03:59 8,30 (proposta) 27.946.653/0001-14 - EDNALDO
JUNIOR DE SOUZA AMARAL EIRELLI

Cancelado - Conforme edital item 35.2.6 Nao apresentou em sua
totalidade ,certidão de açoes trabalhistas da 8º reginol do trabalho-trt8.;
Item 35.3.1. Certidão Negativa de Falência, Concordata, de
recuperação judicial ou extrajudicial (Lei nº 11.101, de 9.2.2005) e ente
federal, juntamente com a Certidão indicativa dos cartórios (...);
Item 35.3.3(...)juntamente com a certidão simplificada emitida pela
Junta Comercial, que deverá acompanhar a documentações acima
aludidas, comprovando estar o mesmo em vigor, com data de
expedição não superior a 30 (trinta) dias da abertura do presente
certame e certidão específica; data 14/01/2022, abertura do certame
15/02/2022. 03/03/2022 14:15:50

14/02/2022 - 15:56:42 10,00 (proposta) 19.786.419/0001-49 - V A DE PAIVA -
EIRELI

Válido

14/02/2022 - 18:18:50 6,84 (proposta) 27.459.005/0001-33 - CNIT -
SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA

Válido

14/02/2022 - 19:21:38 8,30 (proposta) 10.366.129/0001-71 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODO FLUVIAL
PAN AMERICANO COOTRANSPAN

Válido

14/02/2022 - 22:20:41 10,40 (proposta) 16.864.119/0001-42 - M N SERVIÇOS
E TRANSPORTE LTDA

Válido

15/02/2022 - 08:20:04 10,45 (proposta) 22.016.274/0001-01 - MULTISERVICE
ENGENHARIA COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

Cancelado - A empresa apresentou a certidão de Protesto na data
26/11/2021 e conforme o edital 35.3.1 ...expedidas pelo distribuidor da
sede da licitante em data não superior a 30 (trinta) dias da abertura do
certame, se outro prazo não constar no(s) documento(s) e, Certidão
negativa de Protesto(s), emitida(s) pelo(s) cartórios competentes da
sede da licitante, datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja
dentro do prazo de validade expresso na(s) própria(s) certidão(ões);
No item 35.4.1 não apresentou em sua totalidade ... acompanhando das
notas fiscais 15/02/2022 16:17:57

15/02/2022 - 08:44:07 9,09 (proposta) 19.407.080/0001-22 - RODRIGUES
RIBEIRO & MACHADO SOARES LTDA

Cancelado - Conforme o Item do Edital 35.3.3( ....) juntamente com a
certidão simplificada emitida pela Junta Comercial, que deverá
acompanhar a documentações acima aludidas, comprovando estar o
mesmo em vigor, com data de expedição não superior a 30 (trinta) dias
da abertura do presente certame e certidão específica; certidão
especifica com validade 01/12/2021. 03/03/2022 14:16:15
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15/02/2022 - 11:06:40 6,79 07.830.560/0001-12 - K SERVIÇO,
COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO-EIRELI

Cancelado - A empresa apresentou a certidão municipal com o
vencimento 20/11/2021.se tratando de empresa Me- no edital 37.7.
Havendo alguma restrição na comprovação de regularidade fiscal e
trabalhista, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, prorrogável
por igual período, para a regularização da documentação, a realização
do pagamento ou parcelamento do débito e a emissão de eventuais
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
No item 35.2.6 do edital e empresa na apresentou em sua totalidade,
,ou seja , ausência da certidão de ações trabalhistas emitida pelo
tribunal regional do trabalho de jurisdição do Estado da sede da
licitante.
No item 35.3.1 -ausência Certidão indicativa dos cartórios de protestos;
No item 35.3.2 ausência , a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no
âmbito Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da
Licitante em nome dos seus sócios.
No item 35.3.3 ausência Certidão de Regularidade Profissional do
Contador (CRP),e o item 35.3.5.3 letra e) Notas explicativas.
15/02/2022 15:35:23

15/02/2022 - 11:06:50 9,40 22.016.274/0001-01 - MULTISERVICE
ENGENHARIA COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

Cancelado - A empresa apresentou a certidão de Protesto na data
26/11/2021 e conforme o edital 35.3.1 ...expedidas pelo distribuidor da
sede da licitante em data não superior a 30 (trinta) dias da abertura do
certame, se outro prazo não constar no(s) documento(s) e, Certidão
negativa de Protesto(s), emitida(s) pelo(s) cartórios competentes da
sede da licitante, datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja
dentro do prazo de validade expresso na(s) própria(s) certidão(ões);
No item 35.4.1 não apresentou em sua totalidade ... acompanhando das
notas fiscais 15/02/2022 16:17:57

15/02/2022 - 11:06:55 7,04 16.864.119/0001-42 - M N SERVIÇOS
E TRANSPORTE LTDA

Válido

15/02/2022 - 11:06:57 7,99 23.829.190/0001-50 - TRANSPORTE
RODO-NORTE LTDA-EPP

Válido

15/02/2022 - 11:07:04 6,00 27.946.653/0001-14 - EDNALDO
JUNIOR DE SOUZA AMARAL EIRELLI

Cancelado - Conforme edital item 35.2.6 Nao apresentou em sua
totalidade ,certidão de açoes trabalhistas da 8º reginol do trabalho-trt8.;
Item 35.3.1. Certidão Negativa de Falência, Concordata, de
recuperação judicial ou extrajudicial (Lei nº 11.101, de 9.2.2005) e ente
federal, juntamente com a Certidão indicativa dos cartórios (...);
Item 35.3.3(...)juntamente com a certidão simplificada emitida pela
Junta Comercial, que deverá acompanhar a documentações acima
aludidas, comprovando estar o mesmo em vigor, com data de
expedição não superior a 30 (trinta) dias da abertura do presente
certame e certidão específica; data 14/01/2022, abertura do certame
15/02/2022. 03/03/2022 14:15:50

15/02/2022 - 11:07:30 6,50 16.864.119/0001-42 - M N SERVIÇOS
E TRANSPORTE LTDA

Válido

15/02/2022 - 11:07:45 7,30 10.366.129/0001-71 - COOPERATIVA
DE TRANSPORTE RODO FLUVIAL
PAN AMERICANO COOTRANSPAN

Válido

15/02/2022 - 11:07:49 5,95 07.830.560/0001-12 - K SERVIÇO,
COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO-EIRELI

Cancelado - A empresa apresentou a certidão municipal com o
vencimento 20/11/2021.se tratando de empresa Me- no edital 37.7.
Havendo alguma restrição na comprovação de regularidade fiscal e
trabalhista, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, prorrogável
por igual período, para a regularização da documentação, a realização
do pagamento ou parcelamento do débito e a emissão de eventuais
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
No item 35.2.6 do edital e empresa na apresentou em sua totalidade,
,ou seja , ausência da certidão de ações trabalhistas emitida pelo
tribunal regional do trabalho de jurisdição do Estado da sede da
licitante.
No item 35.3.1 -ausência Certidão indicativa dos cartórios de protestos;
No item 35.3.2 ausência , a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no
âmbito Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da
Licitante em nome dos seus sócios.
No item 35.3.3 ausência Certidão de Regularidade Profissional do
Contador (CRP),e o item 35.3.5.3 letra e) Notas explicativas.
15/02/2022 15:35:23

15/02/2022 - 11:07:52 5,99 19.786.419/0001-49 - V A DE PAIVA -
EIRELI

Válido

15/02/2022 - 11:08:06 5,94 19.786.419/0001-49 - V A DE PAIVA -
EIRELI

Válido

15/02/2022 - 11:08:16 5,89 07.830.560/0001-12 - K SERVIÇO,
COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO-EIRELI

Cancelado - A empresa apresentou a certidão municipal com o
vencimento 20/11/2021.se tratando de empresa Me- no edital 37.7.
Havendo alguma restrição na comprovação de regularidade fiscal e
trabalhista, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, prorrogável
por igual período, para a regularização da documentação, a realização
do pagamento ou parcelamento do débito e a emissão de eventuais
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
No item 35.2.6 do edital e empresa na apresentou em sua totalidade,
,ou seja , ausência da certidão de ações trabalhistas emitida pelo
tribunal regional do trabalho de jurisdição do Estado da sede da
licitante.
No item 35.3.1 -ausência Certidão indicativa dos cartórios de protestos;
No item 35.3.2 ausência , a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no
âmbito Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da
Licitante em nome dos seus sócios.
No item 35.3.3 ausência Certidão de Regularidade Profissional do
Contador (CRP),e o item 35.3.5.3 letra e) Notas explicativas.
15/02/2022 15:35:23
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15/02/2022 - 11:08:20 5,93 27.946.653/0001-14 - EDNALDO
JUNIOR DE SOUZA AMARAL EIRELLI

Cancelado - Conforme edital item 35.2.6 Nao apresentou em sua
totalidade ,certidão de açoes trabalhistas da 8º reginol do trabalho-trt8.;
Item 35.3.1. Certidão Negativa de Falência, Concordata, de
recuperação judicial ou extrajudicial (Lei nº 11.101, de 9.2.2005) e ente
federal, juntamente com a Certidão indicativa dos cartórios (...);
Item 35.3.3(...)juntamente com a certidão simplificada emitida pela
Junta Comercial, que deverá acompanhar a documentações acima
aludidas, comprovando estar o mesmo em vigor, com data de
expedição não superior a 30 (trinta) dias da abertura do presente
certame e certidão específica; data 14/01/2022, abertura do certame
15/02/2022. 03/03/2022 14:15:50

15/02/2022 - 11:08:31 5,88 27.946.653/0001-14 - EDNALDO
JUNIOR DE SOUZA AMARAL EIRELLI

Cancelado - Conforme edital item 35.2.6 Nao apresentou em sua
totalidade ,certidão de açoes trabalhistas da 8º reginol do trabalho-trt8.;
Item 35.3.1. Certidão Negativa de Falência, Concordata, de
recuperação judicial ou extrajudicial (Lei nº 11.101, de 9.2.2005) e ente
federal, juntamente com a Certidão indicativa dos cartórios (...);
Item 35.3.3(...)juntamente com a certidão simplificada emitida pela
Junta Comercial, que deverá acompanhar a documentações acima
aludidas, comprovando estar o mesmo em vigor, com data de
expedição não superior a 30 (trinta) dias da abertura do presente
certame e certidão específica; data 14/01/2022, abertura do certame
15/02/2022. 03/03/2022 14:15:50

15/02/2022 - 11:08:38 5,70 07.830.560/0001-12 - K SERVIÇO,
COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO-EIRELI

Cancelado - A empresa apresentou a certidão municipal com o
vencimento 20/11/2021.se tratando de empresa Me- no edital 37.7.
Havendo alguma restrição na comprovação de regularidade fiscal e
trabalhista, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, prorrogável
por igual período, para a regularização da documentação, a realização
do pagamento ou parcelamento do débito e a emissão de eventuais
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
No item 35.2.6 do edital e empresa na apresentou em sua totalidade,
,ou seja , ausência da certidão de ações trabalhistas emitida pelo
tribunal regional do trabalho de jurisdição do Estado da sede da
licitante.
No item 35.3.1 -ausência Certidão indicativa dos cartórios de protestos;
No item 35.3.2 ausência , a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no
âmbito Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da
Licitante em nome dos seus sócios.
No item 35.3.3 ausência Certidão de Regularidade Profissional do
Contador (CRP),e o item 35.3.5.3 letra e) Notas explicativas.
15/02/2022 15:35:23

15/02/2022 - 11:08:58 5,69 27.946.653/0001-14 - EDNALDO
JUNIOR DE SOUZA AMARAL EIRELLI

Cancelado - Conforme edital item 35.2.6 Nao apresentou em sua
totalidade ,certidão de açoes trabalhistas da 8º reginol do trabalho-trt8.;
Item 35.3.1. Certidão Negativa de Falência, Concordata, de
recuperação judicial ou extrajudicial (Lei nº 11.101, de 9.2.2005) e ente
federal, juntamente com a Certidão indicativa dos cartórios (...);
Item 35.3.3(...)juntamente com a certidão simplificada emitida pela
Junta Comercial, que deverá acompanhar a documentações acima
aludidas, comprovando estar o mesmo em vigor, com data de
expedição não superior a 30 (trinta) dias da abertura do presente
certame e certidão específica; data 14/01/2022, abertura do certame
15/02/2022. 03/03/2022 14:15:50

15/02/2022 - 11:09:19 5,65 07.830.560/0001-12 - K SERVIÇO,
COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO-EIRELI

Cancelado - A empresa apresentou a certidão municipal com o
vencimento 20/11/2021.se tratando de empresa Me- no edital 37.7.
Havendo alguma restrição na comprovação de regularidade fiscal e
trabalhista, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, prorrogável
por igual período, para a regularização da documentação, a realização
do pagamento ou parcelamento do débito e a emissão de eventuais
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
No item 35.2.6 do edital e empresa na apresentou em sua totalidade,
,ou seja , ausência da certidão de ações trabalhistas emitida pelo
tribunal regional do trabalho de jurisdição do Estado da sede da
licitante.
No item 35.3.1 -ausência Certidão indicativa dos cartórios de protestos;
No item 35.3.2 ausência , a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no
âmbito Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da
Licitante em nome dos seus sócios.
No item 35.3.3 ausência Certidão de Regularidade Profissional do
Contador (CRP),e o item 35.3.5.3 letra e) Notas explicativas.
15/02/2022 15:35:23

15/02/2022 - 11:09:40 5,64 27.946.653/0001-14 - EDNALDO
JUNIOR DE SOUZA AMARAL EIRELLI

Cancelado - Conforme edital item 35.2.6 Nao apresentou em sua
totalidade ,certidão de açoes trabalhistas da 8º reginol do trabalho-trt8.;
Item 35.3.1. Certidão Negativa de Falência, Concordata, de
recuperação judicial ou extrajudicial (Lei nº 11.101, de 9.2.2005) e ente
federal, juntamente com a Certidão indicativa dos cartórios (...);
Item 35.3.3(...)juntamente com a certidão simplificada emitida pela
Junta Comercial, que deverá acompanhar a documentações acima
aludidas, comprovando estar o mesmo em vigor, com data de
expedição não superior a 30 (trinta) dias da abertura do presente
certame e certidão específica; data 14/01/2022, abertura do certame
15/02/2022. 03/03/2022 14:15:50

15/02/2022 - 11:11:54 5,85 19.407.080/0001-22 - RODRIGUES
RIBEIRO & MACHADO SOARES LTDA

Cancelado - Conforme o Item do Edital 35.3.3( ....) juntamente com a
certidão simplificada emitida pela Junta Comercial, que deverá
acompanhar a documentações acima aludidas, comprovando estar o
mesmo em vigor, com data de expedição não superior a 30 (trinta) dias
da abertura do presente certame e certidão específica; certidão
especifica com validade 01/12/2021. 03/03/2022 14:16:15
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15/02/2022 - 11:12:55 5,50 07.830.560/0001-12 - K SERVIÇO,
COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO-EIRELI

Cancelado - A empresa apresentou a certidão municipal com o
vencimento 20/11/2021.se tratando de empresa Me- no edital 37.7.
Havendo alguma restrição na comprovação de regularidade fiscal e
trabalhista, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, prorrogável
por igual período, para a regularização da documentação, a realização
do pagamento ou parcelamento do débito e a emissão de eventuais
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
No item 35.2.6 do edital e empresa na apresentou em sua totalidade,
,ou seja , ausência da certidão de ações trabalhistas emitida pelo
tribunal regional do trabalho de jurisdição do Estado da sede da
licitante.
No item 35.3.1 -ausência Certidão indicativa dos cartórios de protestos;
No item 35.3.2 ausência , a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no
âmbito Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da
Licitante em nome dos seus sócios.
No item 35.3.3 ausência Certidão de Regularidade Profissional do
Contador (CRP),e o item 35.3.5.3 letra e) Notas explicativas.
15/02/2022 15:35:23

15/02/2022 - 11:13:55 5,49 27.946.653/0001-14 - EDNALDO
JUNIOR DE SOUZA AMARAL EIRELLI

Cancelado - Conforme edital item 35.2.6 Nao apresentou em sua
totalidade ,certidão de açoes trabalhistas da 8º reginol do trabalho-trt8.;
Item 35.3.1. Certidão Negativa de Falência, Concordata, de
recuperação judicial ou extrajudicial (Lei nº 11.101, de 9.2.2005) e ente
federal, juntamente com a Certidão indicativa dos cartórios (...);
Item 35.3.3(...)juntamente com a certidão simplificada emitida pela
Junta Comercial, que deverá acompanhar a documentações acima
aludidas, comprovando estar o mesmo em vigor, com data de
expedição não superior a 30 (trinta) dias da abertura do presente
certame e certidão específica; data 14/01/2022, abertura do certame
15/02/2022. 03/03/2022 14:15:50

15/02/2022 - 11:14:05 5,45 07.830.560/0001-12 - K SERVIÇO,
COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO-EIRELI

Cancelado - A empresa apresentou a certidão municipal com o
vencimento 20/11/2021.se tratando de empresa Me- no edital 37.7.
Havendo alguma restrição na comprovação de regularidade fiscal e
trabalhista, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, prorrogável
por igual período, para a regularização da documentação, a realização
do pagamento ou parcelamento do débito e a emissão de eventuais
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
No item 35.2.6 do edital e empresa na apresentou em sua totalidade,
,ou seja , ausência da certidão de ações trabalhistas emitida pelo
tribunal regional do trabalho de jurisdição do Estado da sede da
licitante.
No item 35.3.1 -ausência Certidão indicativa dos cartórios de protestos;
No item 35.3.2 ausência , a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no
âmbito Federal de competência da unidade jurisdicional da sede da
Licitante em nome dos seus sócios.
No item 35.3.3 ausência Certidão de Regularidade Profissional do
Contador (CRP),e o item 35.3.5.3 letra e) Notas explicativas.
15/02/2022 15:35:23

Arquivos Enviados pelos Fornecedores
Item Data/Hora Enviado por Arquivo

0026 03/03/2022 - 15:01:24 10.366.129/0001-71 - COOPERATIVA DE
TRANSPORTE RODO FLUVIAL PAN
AMERICANO COOTRANSPAN

PROPOSTA CURUÇA COM
INFORMAÇÕES.pdf

0013 03/03/2022 - 17:53:31 19.786.419/0001-49 - V A DE PAIVA -
EIRELI

Proposta de Preço PE 02.2022 FINAL C.
COMP. 03.03.22.pdf

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

Expedição
Data de
Expedição

Data de Validade Arquivo

EDNALDO
JUNIOR DE
SOUZA AMARAL
EIRELLI

14/02/2022 -
14:31

EDNALDO
JUNIOR DE
SOUZA AMARAL

- - - - COMPROVAÇÃO DA
HABILITAÇÃO
JURÍDICA

EDNALDO
JUNIOR DE
SOUZA AMARAL
EIRELLI

14/02/2022 -
14:31

EDNALDO
JUNIOR DE
SOUZA AMARAL

- - - - REGULARIDADE
FISCAL E
TRABALHISTA

EDNALDO
JUNIOR DE
SOUZA AMARAL
EIRELLI

14/02/2022 -
14:32

EDNALDO
JUNIOR DE
SOUZA AMARAL

- - - - QUALIFICAÇÃO
ECONÔMICA-
FINANCEIRA

EDNALDO
JUNIOR DE
SOUZA AMARAL
EIRELLI

14/02/2022 -
14:37

EDNALDO
JUNIOR DE
SOUZA AMARAL

- - - - QUALIFICAÇÃO
TÉCNICA

V A DE PAIVA -
EIRELI

14/02/2022 -
15:49

Vanessa Aquino
de Paiva

- - - - COMPROVAÇÃO DA
HABILITAÇÃO
JURÍDICA

V A DE PAIVA -
EIRELI

14/02/2022 -
15:50

Vanessa Aquino
de Paiva

- - - - REGULARIDADE
FISCAL E
TRABALHISTA

V A DE PAIVA -
EIRELI

14/02/2022 -
15:50

Vanessa Aquino
de Paiva

- - - - QUALIFICAÇÃO
ECONÔMICA-
FINANCEIRA

https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=868191&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=868191&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=868831&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=868831&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=4681657&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=4681657&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=4681657&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=4681662&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=4681662&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=4681662&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=4681668&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=4681668&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=4681668&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=4681801&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=4681801&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=4683944&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=4683944&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=4683944&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=4683961&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=4683961&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=4683961&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=4683983&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=4683983&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=4683983&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
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V A DE PAIVA -
EIRELI

14/02/2022 -
15:51

Vanessa Aquino
de Paiva

- - - - QUALIFICAÇÃO
TÉCNICA

COOPERATIVA
DE TRANSPORTE
RODO FLUVIAL
PAN AMERICANO
COOTRANSPAN

14/02/2022 -
20:06

maria lucia
rodrigues de lima

- - - - COMPROVAÇÃO DA
HABILITAÇÃO
JURÍDICA

COOPERATIVA
DE TRANSPORTE
RODO FLUVIAL
PAN AMERICANO
COOTRANSPAN

14/02/2022 -
20:09

maria lucia
rodrigues de lima

- - - - REGULARIDADE
FISCAL E
TRABALHISTA

COOPERATIVA
DE TRANSPORTE
RODO FLUVIAL
PAN AMERICANO
COOTRANSPAN

14/02/2022 -
20:17

maria lucia
rodrigues de lima

- - - - QUALIFICAÇÃO
ECONÔMICA-
FINANCEIRA

COOPERATIVA
DE TRANSPORTE
RODO FLUVIAL
PAN AMERICANO
COOTRANSPAN

14/02/2022 -
20:20

maria lucia
rodrigues de lima

- - - - QUALIFICAÇÃO
TÉCNICA

RODRIGUES
RIBEIRO &
MACHADO
SOARES LTDA

15/02/2022 -
07:46

VITOR HUGO
RODRIGUES
RIBEIRO

- - - - QUALIFICAÇÃO
TÉCNICA

RODRIGUES
RIBEIRO &
MACHADO
SOARES LTDA

15/02/2022 -
08:49

VITOR HUGO
RODRIGUES
RIBEIRO

- - - - REGULARIDADE
FISCAL E
TRABALHISTA

RODRIGUES
RIBEIRO &
MACHADO
SOARES LTDA

15/02/2022 -
08:55

VITOR HUGO
RODRIGUES
RIBEIRO

- - - - COMPROVAÇÃO DA
HABILITAÇÃO
JURÍDICA

RODRIGUES
RIBEIRO &
MACHADO
SOARES LTDA

15/02/2022 -
08:57

VITOR HUGO
RODRIGUES
RIBEIRO

- - - - QUALIFICAÇÃO
ECONÔMICA-
FINANCEIRA

Inabilitados
Data Fornecedor CNPJ Detalhe

15/02/2022 - 16:19:56 V A DE PAIVA - EIRELI 19.786.419/0001-49 Item 0026 - Rota 26. Iririteua/Abade, Mutucal/Abede, Agodoal/Abade, Pedras
Grandes/Abade. Após o término das ailas o roteiro é inverso.

Desclassificação: 35.4.1 Comprovação de aptidão para o fornecimento de bens e/ou serviços em características e prazos compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item
pertinente, por meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado;acompanhando das notas fiscais.ou seja nai esta habilitada para
transporte fluvial.

15/02/2022 - 16:21:00 V A DE PAIVA - EIRELI 19.786.419/0001-49 Item 0027 - Rota 27. Pacamorema/Cara tateua, Caratateua/Pacam orema. Após o
término das aulas o roteiro será inverso.

Desclassificação: 35.4.1 Comprovação de aptidão para o fornecimento de bens e/ou serviços em características e prazos compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item
pertinente, por meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado;acompanhando das notas fiscais.ou seja não esta habilitada para
transporte fluvial

15/02/2022 - 16:21:17 V A DE PAIVA - EIRELI 19.786.419/0001-49 Item 0028 - Rota 28. Recreio/Muriá, Muriá/Recreio. Após o término das aulas o
roteiro é inverso.

Desclassificação: 35.4.1 Comprovação de aptidão para o fornecimento de bens e/ou serviços em características e prazos compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item
pertinente, por meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado;acompanhando das notas fiscais.ou seja não esta habilitada para
transporte fluvial

03/03/2022 - 11:56:18 RODRIGUES RIBEIRO &
MACHADO SOARES LTDA

19.407.080/0001-22 Item 0007 - Rota 07. Tapera, Caratateua, Valentin Araquaim, Pingo D”Água,
Curuçá. Após o término das aulas o roteiro é inverso.

Desclassificação: EMPRESA NÃO CUMPRIU CONFORME O EDITAL.E RECURSO APRESENTADO

03/03/2022 - 12:00:08 RODRIGUES RIBEIRO &
MACHADO SOARES LTDA

19.407.080/0001-22 Item 0002 - Rota 02. Quebra, Abade. Após o término das aulas o roteiro é inverso

Desclassificação: Conforme o Item do Edital 35.3.3( ....) juntamente com a certidão simplificada emitida pela Junta Comercial, que deverá acompanhar a documentações acima
aludidas, comprovando estar o mesmo em vigor, com data de expedição não superior a 30 (trinta) dias da abertura do presente certame e certidão específica; certidão especifica
com validade 01/12/2021.

03/03/2022 - 12:00:45 RODRIGUES RIBEIRO &
MACHADO SOARES LTDA

19.407.080/0001-22 Item 0005 - Rota 05. Candeua, Flexeira, Água Boa, Nazaré do Tijoca, São Pedro,
Curuçá. Após o término das aulas o retorno é inverso.

Desclassificação: Conforme o Item do Edital 35.3.3( ....) juntamente com a certidão simplificada emitida pela Junta Comercial, que deverá acompanhar a documentações acima
aludidas, comprovando estar o mesmo em vigor, com data de expedição não superior a 30 (trinta) dias da abertura do presente certame e certidão específica; certidão especifica
com validade 01/12/2021.

03/03/2022 - 12:01:36 EDNALDO JUNIOR DE
SOUZA AMARAL EIRELLI

27.946.653/0001-14 Item 0007 - Rota 07. Tapera, Caratateua, Valentin Araquaim, Pingo D”Água,
Curuçá. Após o término das aulas o roteiro é inverso.

Desclassificação: Conforme edital item 35.2.6 Nao apresentou em sua totalidade ,certidão de açoes trabalhistas da 8º reginol do trabalho-trt8.;
Item 35.3.1. Certidão Negativa de Falência, Concordata, de recuperação judicial ou extrajudicial (Lei nº 11.101, de 9.2.2005) e ente federal, juntamente com a Certidão indicativa
dos cartórios (...);
Item 35.3.3(...)juntamente com a certidão simplificada emitida pela Junta Comercial, que deverá acompanhar a documentações acima aludidas, comprovando estar o mesmo em
vigor, com data de expedição não superior a 30 (trinta) dias da abertura do presente certame e certidão específica; data 14/01/2022, abertura do certame 15/02/2022.

03/03/2022 - 12:02:09 RODRIGUES RIBEIRO &
MACHADO SOARES LTDA

19.407.080/0001-22 Item 0008 - Rota 08. Cumeré, Beira Mar, Boa Vista do Muriá, Muriá, Curuçá. Após
o término das aulas o roteiro é inverso.
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https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=4689462&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
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https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=4689524&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=4689524&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
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https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=4689532&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=4690971&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=4690971&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=4692042&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=4692042&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=4692042&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=4692180&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=4692180&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=4692180&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=4692216&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
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Desclassificação: Conforme o Item do Edital 35.3.3( ....) juntamente com a certidão simplificada emitida pela Junta Comercial, que deverá acompanhar a documentações acima
aludidas, comprovando estar o mesmo em vigor, com data de expedição não superior a 30 (trinta) dias da abertura do presente certame e certidão específica; certidão especifica
com validade 01/12/2021.

03/03/2022 - 12:02:36 EDNALDO JUNIOR DE
SOUZA AMARAL EIRELLI

27.946.653/0001-14 Item 0009 - Rota 09. Pauxis, Ponta de Ramos, Coqueiro, Caju e Curuçá. Após o
término das aulas o roteiro é iverso

Desclassificação: Conforme edital item 35.2.6 Nao apresentou em sua totalidade ,certidão de açoes trabalhistas da 8º reginol do trabalho-trt8.;
Item 35.3.1. Certidão Negativa de Falência, Concordata, de recuperação judicial ou extrajudicial (Lei nº 11.101, de 9.2.2005) e ente federal, juntamente com a Certidão indicativa
dos cartórios (...);
Item 35.3.3(...)juntamente com a certidão simplificada emitida pela Junta Comercial, que deverá acompanhar a documentações acima aludidas, comprovando estar o mesmo em
vigor, com data de expedição não superior a 30 (trinta) dias da abertura do presente certame e certidão específica; data 14/01/2022, abertura do certame 15/02/2022.

03/03/2022 - 12:03:20 RODRIGUES RIBEIRO &
MACHADO SOARES LTDA

19.407.080/0001-22 Item 0009 - Rota 09. Pauxis, Ponta de Ramos, Coqueiro, Caju e Curuçá. Após o
término das aulas o roteiro é iverso

Desclassificação: Conforme o Item do Edital 35.3.3( ....) juntamente com a certidão simplificada emitida pela Junta Comercial, que deverá acompanhar a documentações acima
aludidas, comprovando estar o mesmo em vigor, com data de expedição não superior a 30 (trinta) dias da abertura do presente certame e certidão específica; certidão especifica
com validade 01/12/2021.

03/03/2022 - 12:03:48 RODRIGUES RIBEIRO &
MACHADO SOARES LTDA

19.407.080/0001-22 Item 0010 - Rota 10. Pindorama, Mearin, Itajuba Santa Maria, Km 58, Curuçá,
Após o término das aulas o roteiro é inverso.

Desclassificação: Conforme o Item do Edital 35.3.3( ....) juntamente com a certidão simplificada emitida pela Junta Comercial, que deverá acompanhar a documentações acima
aludidas, comprovando estar o mesmo em vigor, com data de expedição não superior a 30 (trinta) dias da abertura do presente certame e certidão específica; certidão especifica
com validade 01/12/2021.

03/03/2022 - 14:14:09 RODRIGUES RIBEIRO &
MACHADO SOARES LTDA

19.407.080/0001-22 Item 0030 - Rota 30. Canaã/Murajá. Após o término das aulas o roteiro é inverso

Desclassificação: Conforme o Item do Edital 35.3.3( ....) juntamente com a certidão simplificada emitida pela Junta Comercial, que deverá acompanhar a documentações acima
aludidas, comprovando estar o mesmo em vigor, com data de expedição não superior a 30 (trinta) dias da abertura do presente certame e certidão específica; certidão especifica
com validade 01/12/2021.

03/03/2022 - 14:14:26 RODRIGUES RIBEIRO &
MACHADO SOARES LTDA

19.407.080/0001-22 Item 0029 - Rota 29. Tapera/ Caratateua. Após o término das aulas o roteiro é
inverso.

Desclassificação: Conforme o Item do Edital 35.3.3( ....) juntamente com a certidão simplificada emitida pela Junta Comercial, que deverá acompanhar a documentações acima
aludidas, comprovando estar o mesmo em vigor, com data de expedição não superior a 30 (trinta) dias da abertura do presente certame e certidão específica; certidão especifica
com validade 01/12/2021.

03/03/2022 - 14:15:50 EDNALDO JUNIOR DE
SOUZA AMARAL EIRELLI

27.946.653/0001-14 Item 0031 - Rota 31. Simoa/Araquain e Cidade de Curuçá. Após o término das
aulas o roteiro é inverso.

Desclassificação: Conforme edital item 35.2.6 Nao apresentou em sua totalidade ,certidão de açoes trabalhistas da 8º reginol do trabalho-trt8.;
Item 35.3.1. Certidão Negativa de Falência, Concordata, de recuperação judicial ou extrajudicial (Lei nº 11.101, de 9.2.2005) e ente federal, juntamente com a Certidão indicativa
dos cartórios (...);
Item 35.3.3(...)juntamente com a certidão simplificada emitida pela Junta Comercial, que deverá acompanhar a documentações acima aludidas, comprovando estar o mesmo em
vigor, com data de expedição não superior a 30 (trinta) dias da abertura do presente certame e certidão específica; data 14/01/2022, abertura do certame 15/02/2022.

03/03/2022 - 14:16:15 RODRIGUES RIBEIRO &
MACHADO SOARES LTDA

19.407.080/0001-22 Item 0031 - Rota 31. Simoa/Araquain e Cidade de Curuçá. Após o término das
aulas o roteiro é inverso.

Desclassificação: Conforme o Item do Edital 35.3.3( ....) juntamente com a certidão simplificada emitida pela Junta Comercial, que deverá acompanhar a documentações acima
aludidas, comprovando estar o mesmo em vigor, com data de expedição não superior a 30 (trinta) dias da abertura do presente certame e certidão específica; certidão especifica
com validade 01/12/2021.

03/03/2022 - 14:29:38 EDNALDO JUNIOR DE
SOUZA AMARAL EIRELLI

27.946.653/0001-14 Item 0014 - Rota 14. Terra Amarela, Nazaré do Mocajuba, Marauazinho,
Magalhães Barata KM 42, Ananim, Curuçá. Após o término das aulas o roteiro é
inverso.

Desclassificação: Conforme edital item 35.2.6 Nao apresentou em sua totalidade ,certidão de açoes trabalhistas da 8º reginol do trabalho-trt8.;
Item 35.3.1. Certidão Negativa de Falência, Concordata, de recuperação judicial ou extrajudicial (Lei nº 11.101, de 9.2.2005) e ente federal, juntamente com a Certidão indicativa
dos cartórios (...);
Item 35.3.3(...)juntamente com a certidão simplificada emitida pela Junta Comercial, que deverá acompanhar a documentações acima aludidas, comprovando estar o mesmo em
vigor, com data de expedição não superior a 30 (trinta) dias da abertura do presente certame e certidão específica; data 14/01/2022, abertura do certame 15/02/2022.

07/03/2022 - 15:04:18 RODRIGUES RIBEIRO &
MACHADO SOARES LTDA

19.407.080/0001-22 Item 0006 - Rota 06. Arapiranga, Andirá, Pinheiro e Curuçá. Após o término das
aulas o roteiro é inverso

Desclassificação: Conforme o Item do Edital 35.3.3( ....) juntamente com a certidão simplificada emitida pela Junta Comercial, que deverá acompanhar a documentações acima
aludidas, comprovando estar o mesmo em vigor, com data de expedição não superior a 30 (trinta) dias da abertura do presente certame e certidão específica; certidão especifica
com validade 01/12/2021.

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

15/02/2022 - 17:35 21/02/2022 - 18:00 24/02/2022 - 18:00

0001 - Rota 01. Abade, Curuçá. Após o término das aulas o roteiro é inverso.

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

27.459.005/0001-33 - CNIT -
SERVICOS DE
TRANSPORTES LTDA

15/02/2022 - 17:18:59 Declaramos intenção de recurso face à habilitação da empresa V. A DE PAIVA –
EIRELI uma vez que a mesma apresentou Certidão Específica da Junta Comercial
somente em nome da Empresa, deixando de apresentar a referida certidão em
nome dos Sócios da Empresa, descumprindo assim o item 35.1.8. do Edital.

Deferido
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16.864.119/0001-42 - M N
SERVIÇOS E TRANSPORTE
LTDA

15/02/2022 - 17:24:03 EMPRESA - V. A. DE PAIVA EIRELI
A EMPRESA DESCUMPRIU O ITEM 6 DA SEÇÃO V – DA PROPOSTA DE
PREÇOS E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO.
ITEM 6: A licitante deverá encaminhar proposta, concomitantemente com os
documentos de habilitação exigidos neste Edital, exclusivamente por meio do
sistema eletrônico, até a data e horário marcados para abertura da sessão pública,
quando então encerrar-se-á automaticamente a fase de recebimento de propostas
e dos documentos de habilitação.
A EMPRESA DESCUMPRIU O ITEM 35.1, SUBITEM 35.1.8 DA SEÇÃO XII – DA
HABILITAÇÃO.
Não apresentou a Certidão Especifica em nome da empresa e dos sócios
ITEM 35.1: HABILITAÇÃO JURÍDICA
SUBITEM 35.1.8: 35.1.8. Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as seguintes
informações: A existência de empresa e/ou participação societária em nome da(s)
pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da licitante;

Deferido

23.829.190/0001-50 -
TRANSPORTE RODO-
NORTE LTDA-EPP

15/02/2022 - 17:26:50 declaramos a inteção de recurso para os itens:
1;2;3;4;5;6;7;;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20;21;22;23;24;25;29;30;31.
vejamos: A empresa apresentou planilha de custo de salinopolis; a planilha
apresentada não esta assinada; apresentou somente um protocolo de certidão de
inteiro teor; não apresentou especificas no cpf dos sócios e nem no cnpj da
empresa; não apresentou CENIT de controle de processos de multas e recursos;
suspeição no balanço apresentado (solicitação de diligência)

Deferido

Recursos
CNPJ Data de Envio Recurso Julgamento

16.864.119/0001-42 - M N
SERVIÇOS E TRANSPORTE
LTDA

21/02/2022 - 16:20:08 RECURSO ADMINISTRATIVO PREGÃO 002/2022 -
TRANSPORTE ESCOLAR - CURUÇÁ - PARÁ.
RECURSO Nº 2-2022.pdf.

Indeferido

23.829.190/0001-50 -
TRANSPORTE RODO-
NORTE LTDA-EPP

21/02/2022 - 16:52:51 RECURSO ADMINISTRATIVO
Contra a decisão do Pregoeiro que declarou habilitada e
vencedora a empresa VA DE PA.IVA-EIREU no Pregão
Eletrônico nª. 002/2022, pelos fatos e fundamentos a
seguir expostos no documento anexado neste portal.
RECURSO CURUÇÁ VAP ASS..pdf.

Indeferido

Julgamentos
Data do Julgamento Justificativa

03/03/2022 - 11:16:08 não houve nenhuma irregularidade apresentada pela empresa vencedora, posto que todas as informações contidas na proposta e documentos de
habilitação visaram atender todas as regras definidas no edital .

03/03/2022 - 11:21:52 Por se Tratar de Proposta sera aberto diligencia para apresentação de proposta e planilha de custo.
A empresa questionou em relação ao Balanço, foi verificado e segue em anexo a autenticidade do documento referido .

0002 - Rota 02. Quebra, Abade. Após o término das aulas o roteiro é inverso

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

27.459.005/0001-33 - CNIT -
SERVICOS DE
TRANSPORTES LTDA

15/02/2022 - 17:17:31 Declaramos intenção de recurso face à habilitação da empresa RODRIGUES
RIBEIRO & MACHADO SOARES LTDA, uma vez que a mesma apresentou
Certidão Específica da Junta Comercial somente em nome dos sócios da
Empresa, deixando de apresentar a referida certidão em nome da Pessoa
Jurídica, descumprindo assim o item 35.1.8. do Edital. No mesmo sentido, a
licitante também deixou de apresentar Certidão de Ações Trabalhistas emitida
pelo tribunal regional do Trabalho de jurisdição do estado do Pará, descumprindo
o item 35.2.6

Deferido

16.864.119/0001-42 - M N
SERVIÇOS E TRANSPORTE
LTDA

15/02/2022 - 17:25:06 EMPRESA – RODRIGUES RIBEIRO & MACHADO SOARES LTDA
A EMPRESA DESCUMPRIU O ITEM 35.1, SUBITEM 35.1.8, ITEM 35.3,
SUBITEM 35.3.3 DA SEÇÃO XII – DA HABILITAÇÃO.
35.1.8 - Não apresentou a Certidão Especifica em nome dos sócios
35.3.3 – A empresa apresentou a Certidão Especifica solicitada neste item com
data de 01/12/2021, fugindo assim do prazo de 30 dias, solicitado neste item.
ITEM 35.1: HABILITAÇÃO JURÍDICA
SUBITEM 35.1.8: Certidão específica emitida pela junta comercial da sede da
licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as seguintes
informações: A existência de empresa e/ou participação societária em nome da(s)
pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da licitante;
ITEM 35.3: QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA
SUBITEM 35.3.3: juntamente com a certidão simplificada emitida pela Junta
Comercial, que deverá acompanhar a documentações acima aludidas,
comprovando estar o mesmo em vigor, com data de expedição não superior a 30
(trinta) dias da abertura do presente certame e certidão específica;

Deferido

Recursos
CNPJ Data de Envio Recurso Julgamento
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16.864.119/0001-42 - M N
SERVIÇOS E TRANSPORTE
LTDA

21/02/2022 - 16:20:46 RECURSO ADMINISTRATIVO PREGÃO 002/2022 -
TRANSPORTE ESCOLAR - CURUÇÁ - PARÁ.
RECURSO Nº 2-2022.pdf.

Deferido

Contrarrazões
CNPJ Data de Envio Contrarrazão Julgamento

19.407.080/0001-22 -
RODRIGUES RIBEIRO &
MACHADO SOARES LTDA

24/02/2022 - 16:04 PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUÇÁ
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
SR. SUZANA BORTOLI RODRIGUES
MD. PREGOEIRA DA CPL CONTRARAZÃO.pdf.

Indeferido

Julgamentos
Data do Julgamento Justificativa

03/03/2022 - 11:23:41 PROCEDENTE os argumentos do recurso .

0003 - Rota 03. Curuperé e Curuçá, Após o término das Aulas o roteiro é inverso

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

27.459.005/0001-33 - CNIT -
SERVICOS DE
TRANSPORTES LTDA

15/02/2022 - 17:19:06 Declaramos intenção de recurso face à habilitação da empresa V. A DE PAIVA –
EIRELI uma vez que a mesma apresentou Certidão Específica da Junta Comercial
somente em nome da Empresa, deixando de apresentar a referida certidão em
nome dos Sócios da Empresa, descumprindo assim o item 35.1.8. do Edital.

Deferido

16.864.119/0001-42 - M N
SERVIÇOS E TRANSPORTE
LTDA

15/02/2022 - 17:26:37 EMPRESA - V. A. DE PAIVA EIRELI
A EMPRESA DESCUMPRIU O ITEM 6 DA SEÇÃO V – DA PROPOSTA DE
PREÇOS E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO.
ITEM 6: A licitante deverá encaminhar proposta, concomitantemente com os
documentos de habilitação exigidos neste Edital, exclusivamente por meio do
sistema eletrônico, até a data e horário marcados para abertura da sessão pública,
quando então encerrar-se-á automaticamente a fase de recebimento de propostas
e dos documentos de habilitação.
A EMPRESA DESCUMPRIU O ITEM 35.1, SUBITEM 35.1.8 DA SEÇÃO XII – DA
HABILITAÇÃO.
Não apresentou a Certidão Especifica em nome da empresa e dos sócios
ITEM 35.1: HABILITAÇÃO JURÍDICA
SUBITEM 35.1.8: 35.1.8. Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as seguintes
informações: A existência de empresa e/ou participação societária em nome da(s)
pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da licitante;

Deferido

23.829.190/0001-50 -
TRANSPORTE RODO-
NORTE LTDA-EPP

15/02/2022 - 17:27:24 declaramos a inteção de recurso para os itens:
1;2;3;4;5;6;7;;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20;21;22;23;24;25;29;30;31.
vejamos: A empresa apresentou planilha de custo de salinopolis; a planilha
apresentada não esta assinada; apresentou somente um protocolo de certidão de
inteiro teor; não apresentou especificas no cpf dos sócios e nem no cnpj da
empresa; não apresentou CENIT de controle de processos de multas e recursos;
suspeição no balanço apresentado (solicitação de diligência)

Deferido

23.829.190/0001-50 -
TRANSPORTE RODO-
NORTE LTDA-EPP

15/02/2022 - 17:29:11 declaramos a inteção de recurso para os itens:
1;2;3;4;5;6;7;;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20;21;22;23;24;25;29;30;31.
vejamos: Não apresentou as especificas para o ato contitutivo e no cpf dos sócios

Deferido

Recursos
CNPJ Data de Envio Recurso Julgamento

16.864.119/0001-42 - M N
SERVIÇOS E TRANSPORTE
LTDA

21/02/2022 - 16:21:05 RECURSO ADMINISTRATIVO PREGÃO 002/2022 -
TRANSPORTE ESCOLAR - CURUÇÁ - PARÁ.
RECURSO Nº 2-2022.pdf.

Indeferido

23.829.190/0001-50 -
TRANSPORTE RODO-
NORTE LTDA-EPP

21/02/2022 - 16:53:05 RECURSO ADMINISTRATIVO
Contra a decisão do Pregoeiro que declarou habilitada e
vencedora a empresa VA DE PA.IVA-EIREU no Pregão
Eletrônico nª. 002/2022, pelos fatos e fundamentos a
seguir expostos no documento anexado neste portal.
RECURSO CURUÇÁ VAP ASS..pdf.

Indeferido

Julgamentos
Data do Julgamento Justificativa

03/03/2022 - 11:33:42 A empresa apresentou a proposta conforme consta na autos e conforme o edital e/ou , ou seja uma um outro. .

03/03/2022 - 11:34:43 Tratar de Proposta sera aberto diligencia para apresentação de proposta e planilha de custo. .
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0004 - Rota 04. Vila Maú, Taperinha, Acaputeua I, Acaputeua II, Cristo Alves KM 58,
Curuçá. Após o término das aulas o roteiro é inverso

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

27.459.005/0001-33 - CNIT -
SERVICOS DE
TRANSPORTES LTDA

15/02/2022 - 17:19:13 Declaramos intenção de recurso face à habilitação da empresa V. A DE PAIVA –
EIRELI uma vez que a mesma apresentou Certidão Específica da Junta Comercial
somente em nome da Empresa, deixando de apresentar a referida certidão em
nome dos Sócios da Empresa, descumprindo assim o item 35.1.8. do Edital.

Deferido

23.829.190/0001-50 -
TRANSPORTE RODO-
NORTE LTDA-EPP

15/02/2022 - 17:27:39 declaramos a inteção de recurso para os itens:
1;2;3;4;5;6;7;;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20;21;22;23;24;25;29;30;31.
vejamos: A empresa apresentou planilha de custo de salinopolis; a planilha
apresentada não esta assinada; apresentou somente um protocolo de certidão de
inteiro teor; não apresentou especificas no cpf dos sócios e nem no cnpj da
empresa; não apresentou CENIT de controle de processos de multas e recursos;
suspeição no balanço apresentado (solicitação de diligência)

Deferido

Recursos
CNPJ Data de Envio Recurso Julgamento

23.829.190/0001-50 -
TRANSPORTE RODO-
NORTE LTDA-EPP

21/02/2022 - 16:53:17 RECURSO ADMINISTRATIVO
Contra a decisão do Pregoeiro que declarou habilitada e
vencedora a empresa VA DE PA.IVA-EIREU no Pregão
Eletrônico nª. 002/2022, pelos fatos e fundamentos a
seguir expostos no documento anexado neste portal.
RECURSO CURUÇÁ VAP ASS..pdf.

Indeferido

Julgamentos
Data do Julgamento Justificativa

03/03/2022 - 11:35:45 Tratar de Proposta sera aberto diligencia para apresentação de proposta e planilha de custo.
A empresa questionou em relação ao Balanço, foi verificado e segue em anexo a autenticidade do documento referido .

0005 - Rota 05. Candeua, Flexeira, Água Boa, Nazaré do Tijoca, São Pedro, Curuçá.
Após o término das aulas o retorno é inverso.

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

27.459.005/0001-33 - CNIT -
SERVICOS DE
TRANSPORTES LTDA

15/02/2022 - 17:17:39 Declaramos intenção de recurso face à habilitação da empresa RODRIGUES
RIBEIRO & MACHADO SOARES LTDA, uma vez que a mesma apresentou
Certidão Específica da Junta Comercial somente em nome dos sócios da
Empresa, deixando de apresentar a referida certidão em nome da Pessoa
Jurídica, descumprindo assim o item 35.1.8. do Edital. No mesmo sentido, a
licitante também deixou de apresentar Certidão de Ações Trabalhistas emitida
pelo tribunal regional do Trabalho de jurisdição do estado do Pará, descumprindo
o item 35.2.6

Deferido

16.864.119/0001-42 - M N
SERVIÇOS E TRANSPORTE
LTDA

15/02/2022 - 17:31:53 EMPRESA – RODRIGUES RIBEIRO & MACHADO SOARES LTDA
A EMPRESA DESCUMPRIU O ITEM 35.1, SUBITEM 35.1.8, ITEM 35.3,
SUBITEM 35.3.3 DA SEÇÃO XII – DA HABILITAÇÃO.
35.1.8 - Não apresentou a Certidão Especifica em nome dos sócios
35.3.3 – A empresa apresentou a Certidão Especifica solicitada neste item com
data de 01/12/2021, fugindo assim do prazo de 30 dias, solicitado neste item.
ITEM 35.1: HABILITAÇÃO JURÍDICA
SUBITEM 35.1.8: Certidão específica emitida pela junta comercial da sede da
licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as seguintes
informações: A existência de empresa e/ou participação societária em nome da(s)
pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da licitante;
ITEM 35.3: QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA
SUBITEM 35.3.3: juntamente com a certidão simplificada emitida pela Junta
Comercial, que deverá acompanhar a documentações acima aludidas,
comprovando estar o mesmo em vigor, com data de expedição não superior a 30
(trinta) dias da abertura do presente certame e certidão específica;

Deferido

Recursos
CNPJ Data de Envio Recurso Julgamento

16.864.119/0001-42 - M N
SERVIÇOS E TRANSPORTE
LTDA

21/02/2022 - 16:21:17 RECURSO ADMINISTRATIVO PREGÃO 002/2022 -
TRANSPORTE ESCOLAR - CURUÇÁ - PARÁ.
RECURSO Nº 2-2022.pdf.

Deferido

Contrarrazões
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CNPJ Data de Envio Contrarrazão Julgamento

19.407.080/0001-22 -
RODRIGUES RIBEIRO &
MACHADO SOARES LTDA

24/02/2022 - 16:05 PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUÇÁ
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
SR. SUZANA BORTOLI RODRIGUES
MD. PREGOEIRA DA CPL CONTRARAZÃO.pdf.

Indeferido

Julgamentos
Data do Julgamento Justificativa

03/03/2022 - 11:36:55 PROCEDENTE os argumentos do recurso .

0006 - Rota 06. Arapiranga, Andirá, Pinheiro e Curuçá. Após o término das aulas o
roteiro é inverso

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

27.459.005/0001-33 - CNIT -
SERVICOS DE
TRANSPORTES LTDA

15/02/2022 - 17:17:49 Declaramos intenção de recurso face à habilitação da empresa RODRIGUES
RIBEIRO & MACHADO SOARES LTDA, uma vez que a mesma apresentou
Certidão Específica da Junta Comercial somente em nome dos sócios da
Empresa, deixando de apresentar a referida certidão em nome da Pessoa
Jurídica, descumprindo assim o item 35.1.8. do Edital. No mesmo sentido, a
licitante também deixou de apresentar Certidão de Ações Trabalhistas emitida
pelo tribunal regional do Trabalho de jurisdição do estado do Pará, descumprindo
o item 35.2.6

Deferido

16.864.119/0001-42 - M N
SERVIÇOS E TRANSPORTE
LTDA

15/02/2022 - 17:32:08 EMPRESA – RODRIGUES RIBEIRO & MACHADO SOARES LTDA
A EMPRESA DESCUMPRIU O ITEM 35.1, SUBITEM 35.1.8, ITEM 35.3,
SUBITEM 35.3.3 DA SEÇÃO XII – DA HABILITAÇÃO.
35.1.8 - Não apresentou a Certidão Especifica em nome dos sócios
35.3.3 – A empresa apresentou a Certidão Especifica solicitada neste item com
data de 01/12/2021, fugindo assim do prazo de 30 dias, solicitado neste item.
ITEM 35.1: HABILITAÇÃO JURÍDICA
SUBITEM 35.1.8: Certidão específica emitida pela junta comercial da sede da
licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as seguintes
informações: A existência de empresa e/ou participação societária em nome da(s)
pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da licitante;
ITEM 35.3: QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA
SUBITEM 35.3.3: juntamente com a certidão simplificada emitida pela Junta
Comercial, que deverá acompanhar a documentações acima aludidas,
comprovando estar o mesmo em vigor, com data de expedição não superior a 30
(trinta) dias da abertura do presente certame e certidão específica;

Deferido

Recursos
CNPJ Data de Envio Recurso Julgamento

16.864.119/0001-42 - M N
SERVIÇOS E TRANSPORTE
LTDA

21/02/2022 - 16:21:29 RECURSO ADMINISTRATIVO PREGÃO 002/2022 -
TRANSPORTE ESCOLAR - CURUÇÁ - PARÁ.
RECURSO Nº 2-2022.pdf.

Deferido

Contrarrazões
CNPJ Data de Envio Contrarrazão Julgamento

19.407.080/0001-22 -
RODRIGUES RIBEIRO &
MACHADO SOARES LTDA

24/02/2022 - 16:06 PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUÇÁ
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
SR. SUZANA BORTOLI RODRIGUES
MD. PREGOEIRA DA CPL CONTRARAZÃO.pdf.

Indeferido

Julgamentos
Data do Julgamento Justificativa

03/03/2022 - 11:37:32 PROCEDENTE os argumentos do recurso .

0007 - Rota 07. Tapera, Caratateua, Valentin Araquaim, Pingo D”Água, Curuçá. Após
o término das aulas o roteiro é inverso.

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento
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27.459.005/0001-33 - CNIT -
SERVICOS DE
TRANSPORTES LTDA

15/02/2022 - 17:17:57 Declaramos intenção de recurso face à habilitação da empresa RODRIGUES
RIBEIRO & MACHADO SOARES LTDA, uma vez que a mesma apresentou
Certidão Específica da Junta Comercial somente em nome dos sócios da
Empresa, deixando de apresentar a referida certidão em nome da Pessoa
Jurídica, descumprindo assim o item 35.1.8. do Edital. No mesmo sentido, a
licitante também deixou de apresentar Certidão de Ações Trabalhistas emitida
pelo tribunal regional do Trabalho de jurisdição do estado do Pará, descumprindo
o item 35.2.6

Deferido

16.864.119/0001-42 - M N
SERVIÇOS E TRANSPORTE
LTDA

15/02/2022 - 17:27:22 EMPRESA - V. A. DE PAIVA EIRELI
A EMPRESA DESCUMPRIU O ITEM 6 DA SEÇÃO V – DA PROPOSTA DE
PREÇOS E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO.
ITEM 6: A licitante deverá encaminhar proposta, concomitantemente com os
documentos de habilitação exigidos neste Edital, exclusivamente por meio do
sistema eletrônico, até a data e horário marcados para abertura da sessão pública,
quando então encerrar-se-á automaticamente a fase de recebimento de propostas
e dos documentos de habilitação.
A EMPRESA DESCUMPRIU O ITEM 35.1, SUBITEM 35.1.8 DA SEÇÃO XII – DA
HABILITAÇÃO.
Não apresentou a Certidão Especifica em nome da empresa e dos sócios
ITEM 35.1: HABILITAÇÃO JURÍDICA
SUBITEM 35.1.8: 35.1.8. Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as seguintes
informações: A existência de empresa e/ou participação societária em nome da(s)
pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da licitante;

Deferido

16.864.119/0001-42 - M N
SERVIÇOS E TRANSPORTE
LTDA

15/02/2022 - 17:28:39 EMPRESA – RODRIGUES RIBEIRO & MACHADO SOARES LTDA
A EMPRESA DESCUMPRIU O ITEM 35.1, SUBITEM 35.1.8, ITEM 35.3,
SUBITEM 35.3.3 DA SEÇÃO XII – DA HABILITAÇÃO.
35.1.8 - Não apresentou a Certidão Especifica em nome dos sócios
35.3.3 – A empresa apresentou a Certidão Especifica solicitada neste item com
data de 01/12/2021, fugindo assim do prazo de 30 dias, solicitado neste item.
ITEM 35.1: HABILITAÇÃO JURÍDICA
SUBITEM 35.1.8: Certidão específica emitida pela junta comercial da sede da
licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as seguintes
informações: A existência de empresa e/ou participação societária em nome da(s)
pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da licitante;
ITEM 35.3: QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA
SUBITEM 35.3.3: juntamente com a certidão simplificada emitida pela Junta
Comercial, que deverá acompanhar a documentações acima aludidas,
comprovando estar o mesmo em vigor, com data de expedição não superior a 30
(trinta) dias da abertura do presente certame e certidão específica;

Deferido

Recursos
CNPJ Data de Envio Recurso Julgamento

16.864.119/0001-42 - M N
SERVIÇOS E TRANSPORTE
LTDA

21/02/2022 - 16:21:45 RECURSO ADMINISTRATIVO PREGÃO 002/2022 -
TRANSPORTE ESCOLAR - CURUÇÁ - PARÁ.
RECURSO Nº 2-2022.pdf.

Indeferido

Contrarrazões
CNPJ Data de Envio Contrarrazão Julgamento

19.407.080/0001-22 -
RODRIGUES RIBEIRO &
MACHADO SOARES LTDA

24/02/2022 - 16:09 PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUÇÁ
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
SR. SUZANA BORTOLI RODRIGUES
MD. PREGOEIRA DA CPL CONTRARAZÃO.pdf.

Deferido

Julgamentos
Data do Julgamento Justificativa

03/03/2022 - 11:38:46 houve nenhuma irregularidade apresentada pela empresa vencedora .

0008 - Rota 08. Cumeré, Beira Mar, Boa Vista do Muriá, Muriá, Curuçá. Após o
término das aulas o roteiro é inverso.

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

27.459.005/0001-33 - CNIT -
SERVICOS DE
TRANSPORTES LTDA

15/02/2022 - 17:18:06 Declaramos intenção de recurso face à habilitação da empresa RODRIGUES
RIBEIRO & MACHADO SOARES LTDA, uma vez que a mesma apresentou
Certidão Específica da Junta Comercial somente em nome dos sócios da
Empresa, deixando de apresentar a referida certidão em nome da Pessoa
Jurídica, descumprindo assim o item 35.1.8. do Edital. No mesmo sentido, a
licitante também deixou de apresentar Certidão de Ações Trabalhistas emitida
pelo tribunal regional do Trabalho de jurisdição do estado do Pará, descumprindo
o item 35.2.6

Deferido
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16.864.119/0001-42 - M N
SERVIÇOS E TRANSPORTE
LTDA

15/02/2022 - 17:28:50 EMPRESA – RODRIGUES RIBEIRO & MACHADO SOARES LTDA
A EMPRESA DESCUMPRIU O ITEM 35.1, SUBITEM 35.1.8, ITEM 35.3,
SUBITEM 35.3.3 DA SEÇÃO XII – DA HABILITAÇÃO.
35.1.8 - Não apresentou a Certidão Especifica em nome dos sócios
35.3.3 – A empresa apresentou a Certidão Especifica solicitada neste item com
data de 01/12/2021, fugindo assim do prazo de 30 dias, solicitado neste item.
ITEM 35.1: HABILITAÇÃO JURÍDICA
SUBITEM 35.1.8: Certidão específica emitida pela junta comercial da sede da
licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as seguintes
informações: A existência de empresa e/ou participação societária em nome da(s)
pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da licitante;
ITEM 35.3: QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA
SUBITEM 35.3.3: juntamente com a certidão simplificada emitida pela Junta
Comercial, que deverá acompanhar a documentações acima aludidas,
comprovando estar o mesmo em vigor, com data de expedição não superior a 30
(trinta) dias da abertura do presente certame e certidão específica;

Deferido

Recursos
CNPJ Data de Envio Recurso Julgamento

16.864.119/0001-42 - M N
SERVIÇOS E TRANSPORTE
LTDA

21/02/2022 - 16:21:57 RECURSO ADMINISTRATIVO PREGÃO 002/2022 -
TRANSPORTE ESCOLAR - CURUÇÁ - PARÁ.
RECURSO Nº 2-2022.pdf.

Deferido

Contrarrazões
CNPJ Data de Envio Contrarrazão Julgamento

19.407.080/0001-22 -
RODRIGUES RIBEIRO &
MACHADO SOARES LTDA

24/02/2022 - 16:09 PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUÇÁ
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
SR. SUZANA BORTOLI RODRIGUES
MD. PREGOEIRA DA CPL CONTRARAZÃO.pdf.

Indeferido

Julgamentos
Data do Julgamento Justificativa

03/03/2022 - 11:47:37 PROCEDENTE os argumentos do recurso .

0009 - Rota 09. Pauxis, Ponta de Ramos, Coqueiro, Caju e Curuçá. Após o término
das aulas o roteiro é iverso

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

27.459.005/0001-33 - CNIT -
SERVICOS DE
TRANSPORTES LTDA

15/02/2022 - 17:16:42 Declaramos intenção de recurso face à habilitação da empresa EDINALDO J DE S
AMARAL EIRELI, face à ausência da certidão de ações trabalhistas emitida pelo
tribunal regional do Trabalho de jurisdição do estado do Pará, descumprindo,
portanto, o item 35.2.6 do Edital. No mesmo sentido, apresentou Certidões
Específica e Simplificada da Junta Comercial emitida em prazo superior a 30
(trinta) dias da data da abertura do certame, descumprindo a parte final do item
35.3.3 do edital.

Deferido

22.016.274/0001-01 -
MULTISERVICE
ENGENHARIA COMERCIO
E SERVICOS EIRELI

15/02/2022 - 17:21:05 Declaramos intenção de recurso contra a decisão do pregoeiro em habilitar a
empresa EDINALDO J DE S AMARAL EIRELI, pois a mesma não apresentou o
item 35.2.6.

Deferido

16.864.119/0001-42 - M N
SERVIÇOS E TRANSPORTE
LTDA

15/02/2022 - 17:25:47 EMPRESA – EDNALDO JUNIOR DE SOUZA AMARAL EIRELLI
A EMPRESA DESCUMPRIU O ITEM 35.2, SUBITEM 35.2.3, 35.2.6, ITEM 35.3,
SUBITEM 35.3.1 e 35.3.3, DA SEÇÃO XII – DA HABILITAÇÃO.
35.2.3 – Apresentou a Certidão Municipal vencida
35.2.6 – Não apresentou a Certidão de Ações Trabalhista de 8º TRT
35.3.1 – A empresa não apresentou a Certidão Indicativa dos Cartórios da Sede
do Licitante
35.3.3 – A empresa apresentou a Certidão Simplificada e Especifica solicitada
neste item com data de 14/01/2022, fugindo assim do prazo de 30 dias, solicitado
neste item.
ITEM 35.2: HABILITAÇÃO JURÍDICA
SUBITEM 35.2.3: Prova de regularidade para com as Fazendas Estadual e
Municipal ou Distrital, do domicílio ou sede da licitante;
SUBITEM 35.2.6: ...certidões de ações trabalhistas emitida pelo tribunal regional
do trabalho de jurisdição do Estado da sede da licitante.
ITEM 35.3: QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA
SUBITEM 35.3.1: ...Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede da licitante,
expedidas pelo distribuidor da sede da licitante em data não superior a 30 (trinta)
dias da abertura do certame, se outro prazo não constar no(s) documento(s)
SUBITEM 35.3.3: ..juntamente com a certidão simplificada emitida pela Junta
Comercial, que deverá acompanhar a documentações acima aludidas,
comprovando estar o mesmo em vigor, com data de expedição não superior a 30
(trinta) dias da abertura do presente certame e certidão específica;

Deferido
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Recursos
CNPJ Data de Envio Recurso Julgamento

16.864.119/0001-42 - M N
SERVIÇOS E TRANSPORTE
LTDA

21/02/2022 - 16:22:12 RECURSO ADMINISTRATIVO PREGÃO 002/2022 -
TRANSPORTE ESCOLAR - CURUÇÁ - PARÁ.
RECURSO Nº 2-2022.pdf.

Deferido

Julgamentos
Data do Julgamento Justificativa

03/03/2022 - 11:48:38 PROCEDENTE os argumentos do recurso .

0010 - Rota 10. Pindorama, Mearin, Itajuba Santa Maria, Km 58, Curuçá, Após o
término das aulas o roteiro é inverso.

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

27.459.005/0001-33 - CNIT -
SERVICOS DE
TRANSPORTES LTDA

15/02/2022 - 17:18:17 Declaramos intenção de recurso face à habilitação da empresa RODRIGUES
RIBEIRO & MACHADO SOARES LTDA, uma vez que a mesma apresentou
Certidão Específica da Junta Comercial somente em nome dos sócios da
Empresa, deixando de apresentar a referida certidão em nome da Pessoa
Jurídica, descumprindo assim o item 35.1.8. do Edital. No mesmo sentido, a
licitante também deixou de apresentar Certidão de Ações Trabalhistas emitida
pelo tribunal regional do Trabalho de jurisdição do estado do Pará, descumprindo
o item 35.2.6

Deferido

16.864.119/0001-42 - M N
SERVIÇOS E TRANSPORTE
LTDA

15/02/2022 - 17:33:09 EMPRESA – RODRIGUES RIBEIRO & MACHADO SOARES LTDA
A EMPRESA DESCUMPRIU O ITEM 35.1, SUBITEM 35.1.8, ITEM 35.3,
SUBITEM 35.3.3 DA SEÇÃO XII – DA HABILITAÇÃO.
35.1.8 - Não apresentou a Certidão Especifica em nome dos sócios
35.3.3 – A empresa apresentou a Certidão Especifica solicitada neste item com
data de 01/12/2021, fugindo assim do prazo de 30 dias, solicitado neste item.
ITEM 35.1: HABILITAÇÃO JURÍDICA
SUBITEM 35.1.8: Certidão específica emitida pela junta comercial da sede da
licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as seguintes
informações: A existência de empresa e/ou participação societária em nome da(s)
pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da licitante;
ITEM 35.3: QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA
SUBITEM 35.3.3: juntamente com a certidão simplificada emitida pela Junta
Comercial, que deverá acompanhar a documentações acima aludidas,
comprovando estar o mesmo em vigor, com data de expedição não superior a 30
(trinta) dias da abertura do presente certame e certidão específica;

Deferido

Recursos
CNPJ Data de Envio Recurso Julgamento

16.864.119/0001-42 - M N
SERVIÇOS E TRANSPORTE
LTDA

21/02/2022 - 16:22:25 RECURSO ADMINISTRATIVO PREGÃO 002/2022 -
TRANSPORTE ESCOLAR - CURUÇÁ - PARÁ.
RECURSO Nº 2-2022.pdf.

Deferido

Contrarrazões
CNPJ Data de Envio Contrarrazão Julgamento

19.407.080/0001-22 -
RODRIGUES RIBEIRO &
MACHADO SOARES LTDA

24/02/2022 - 16:11 PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUÇÁ
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
SR. SUZANA BORTOLI RODRIGUES
MD. PREGOEIRA DA CPL CONTRARAZÃO.pdf.

Indeferido

Julgamentos
Data do Julgamento Justificativa

03/03/2022 - 11:48:59 PROCEDENTE os argumentos do recurso .

0011 - Rota 11. Livramento, Boa Vista do Iririteua, Cabeceira, km 58 e Curuçá. Após o
término das aulas o retorno é inverso.

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

27.459.005/0001-33 - CNIT -
SERVICOS DE
TRANSPORTES LTDA

15/02/2022 - 17:19:27 Declaramos intenção de recurso face à habilitação da empresa V. A DE PAIVA –
EIRELI uma vez que a mesma apresentou Certidão Específica da Junta Comercial
somente em nome da Empresa, deixando de apresentar a referida certidão em
nome dos Sócios da Empresa, descumprindo assim o item 35.1.8. do Edital.

Deferido
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16.864.119/0001-42 - M N
SERVIÇOS E TRANSPORTE
LTDA

15/02/2022 - 17:33:37 EMPRESA - V. A. DE PAIVA EIRELI
A EMPRESA DESCUMPRIU O ITEM 6 DA SEÇÃO V – DA PROPOSTA DE
PREÇOS E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO.
ITEM 6: A licitante deverá encaminhar proposta, concomitantemente com os
documentos de habilitação exigidos neste Edital, exclusivamente por meio do
sistema eletrônico, até a data e horário marcados para abertura da sessão pública,
quando então encerrar-se-á automaticamente a fase de recebimento de propostas
e dos documentos de habilitação.
A EMPRESA DESCUMPRIU O ITEM 35.1, SUBITEM 35.1.8 DA SEÇÃO XII – DA
HABILITAÇÃO.
Não apresentou a Certidão Especifica em nome da empresa e dos sócios
ITEM 35.1: HABILITAÇÃO JURÍDICA
SUBITEM 35.1.8: 35.1.8. Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as seguintes
informações: A existência de empresa e/ou participação societária em nome da(s)
pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da licitante;

Deferido

Recursos
CNPJ Data de Envio Recurso Julgamento

16.864.119/0001-42 - M N
SERVIÇOS E TRANSPORTE
LTDA

21/02/2022 - 16:22:35 RECURSO ADMINISTRATIVO PREGÃO 002/2022 -
TRANSPORTE ESCOLAR - CURUÇÁ - PARÁ.
RECURSO Nº 2-2022.pdf.

Indeferido

Julgamentos
Data do Julgamento Justificativa

03/03/2022 - 11:50:13 NÃO PROCEDENTE os argumentos do recurso .

0012 - Rota 12. Fama, Marauá, Ananim, Ponta da Rua, Lauro Sodré e Curuçá. Após o
término das aulas o roteiro é inverso.

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

27.459.005/0001-33 - CNIT -
SERVICOS DE
TRANSPORTES LTDA

15/02/2022 - 17:19:32 Declaramos intenção de recurso face à habilitação da empresa V. A DE PAIVA –
EIRELI uma vez que a mesma apresentou Certidão Específica da Junta Comercial
somente em nome da Empresa, deixando de apresentar a referida certidão em
nome dos Sócios da Empresa, descumprindo assim o item 35.1.8. do Edital.

Deferido

16.864.119/0001-42 - M N
SERVIÇOS E TRANSPORTE
LTDA

15/02/2022 - 17:34:00 EMPRESA - V. A. DE PAIVA EIRELI
A EMPRESA DESCUMPRIU O ITEM 6 DA SEÇÃO V – DA PROPOSTA DE
PREÇOS E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO.
ITEM 6: A licitante deverá encaminhar proposta, concomitantemente com os
documentos de habilitação exigidos neste Edital, exclusivamente por meio do
sistema eletrônico, até a data e horário marcados para abertura da sessão pública,
quando então encerrar-se-á automaticamente a fase de recebimento de propostas
e dos documentos de habilitação.
A EMPRESA DESCUMPRIU O ITEM 35.1, SUBITEM 35.1.8 DA SEÇÃO XII – DA
HABILITAÇÃO.
Não apresentou a Certidão Especifica em nome da empresa e dos sócios
ITEM 35.1: HABILITAÇÃO JURÍDICA
SUBITEM 35.1.8: 35.1.8. Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as seguintes
informações: A existência de empresa e/ou participação societária em nome da(s)
pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da licitante;

Deferido

0013 - Rota 13. Murajá, Canaã, Curuçá. Após o término das aulas o roteiro é inverso.

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

27.459.005/0001-33 - CNIT -
SERVICOS DE
TRANSPORTES LTDA

15/02/2022 - 17:19:41 Declaramos intenção de recurso face à habilitação da empresa V. A DE PAIVA –
EIRELI uma vez que a mesma apresentou Certidão Específica da Junta Comercial
somente em nome da Empresa, deixando de apresentar a referida certidão em
nome dos Sócios da Empresa, descumprindo assim o item 35.1.8. do Edital.

Deferido
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16.864.119/0001-42 - M N
SERVIÇOS E TRANSPORTE
LTDA

15/02/2022 - 17:34:11 EMPRESA - V. A. DE PAIVA EIRELI
A EMPRESA DESCUMPRIU O ITEM 6 DA SEÇÃO V – DA PROPOSTA DE
PREÇOS E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO.
ITEM 6: A licitante deverá encaminhar proposta, concomitantemente com os
documentos de habilitação exigidos neste Edital, exclusivamente por meio do
sistema eletrônico, até a data e horário marcados para abertura da sessão pública,
quando então encerrar-se-á automaticamente a fase de recebimento de propostas
e dos documentos de habilitação.
A EMPRESA DESCUMPRIU O ITEM 35.1, SUBITEM 35.1.8 DA SEÇÃO XII – DA
HABILITAÇÃO.
Não apresentou a Certidão Especifica em nome da empresa e dos sócios
ITEM 35.1: HABILITAÇÃO JURÍDICA
SUBITEM 35.1.8: 35.1.8. Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as seguintes
informações: A existência de empresa e/ou participação societária em nome da(s)
pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da licitante;

Deferido

0014 - Rota 14. Terra Amarela, Nazaré do Mocajuba, Marauazinho, Magalhães Barata
KM 42, Ananim, Curuçá. Após o término das aulas o roteiro é inverso.

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

27.459.005/0001-33 - CNIT -
SERVICOS DE
TRANSPORTES LTDA

15/02/2022 - 17:16:53 Declaramos intenção de recurso face à habilitação da empresa EDINALDO J DE S
AMARAL EIRELI, face à ausência da certidão de ações trabalhistas emitida pelo
tribunal regional do Trabalho de jurisdição do estado do Pará, descumprindo,
portanto, o item 35.2.6 do Edital. No mesmo sentido, apresentou Certidões
Específica e Simplificada da Junta Comercial emitida em prazo superior a 30
(trinta) dias da data da abertura do certame, descumprindo a parte final do item
35.3.3 do edital.

Deferido

22.016.274/0001-01 -
MULTISERVICE
ENGENHARIA COMERCIO
E SERVICOS EIRELI

15/02/2022 - 17:21:13 Declaramos intenção de recurso contra a decisão do pregoeiro em habilitar a
empresa EDINALDO J DE S AMARAL EIRELI, pois a mesma não apresentou o
item 35.2.6.

Deferido

16.864.119/0001-42 - M N
SERVIÇOS E TRANSPORTE
LTDA

15/02/2022 - 17:34:58 EMPRESA – EDNALDO JUNIOR DE SOUZA AMARAL EIRELLI
A EMPRESA DESCUMPRIU O ITEM 35.2, SUBITEM 35.2.3, 35.2.6, ITEM 35.3,
SUBITEM 35.3.1 e 35.3.3, DA SEÇÃO XII – DA HABILITAÇÃO.
35.2.3 – Apresentou a Certidão Municipal vencida
35.2.6 – Não apresentou a Certidão de Ações Trabalhista de 8º TRT
35.3.1 – A empresa não apresentou a Certidão Indicativa dos Cartórios da Sede
do Licitante
35.3.3 – A empresa apresentou a Certidão Simplificada e Especifica solicitada
neste item com data de 14/01/2022, fugindo assim do prazo de 30 dias, solicitado
neste item.
ITEM 35.2: HABILITAÇÃO JURÍDICA
SUBITEM 35.2.3: Prova de regularidade para com as Fazendas Estadual e
Municipal ou Distrital, do domicílio ou sede da licitante;
SUBITEM 35.2.6: ...certidões de ações trabalhistas emitida pelo tribunal regional
do trabalho de jurisdição do Estado da sede da licitante.
ITEM 35.3: QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA
SUBITEM 35.3.1: ...Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras,
distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede da licitante,
expedidas pelo distribuidor da sede da licitante em data não superior a 30 (trinta)
dias da abertura do certame, se outro prazo não constar no(s) documento(s)
SUBITEM 35.3.3: ..juntamente com a certidão simplificada emitida pela Junta
Comercial, que deverá acompanhar a documentações acima aludidas,
comprovando estar o mesmo em vigor, com data de expedição não superior a 30
(trinta) dias da abertura do presente certame e certidão específica;

Deferido

0015 - Rota 15. Ananin, Ponta da Rua, KM-50, Lauro Sodré, São Pedro

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

27.459.005/0001-33 - CNIT -
SERVICOS DE
TRANSPORTES LTDA

15/02/2022 - 17:19:47 Declaramos intenção de recurso face à habilitação da empresa V. A DE PAIVA –
EIRELI uma vez que a mesma apresentou Certidão Específica da Junta Comercial
somente em nome da Empresa, deixando de apresentar a referida certidão em
nome dos Sócios da Empresa, descumprindo assim o item 35.1.8. do Edital.

Deferido

0016 - Rota 16. Valério,Piquiateua, Rio Quente, Curu çá. Após o término das aulas o
roteiro é inverso

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento
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27.459.005/0001-33 - CNIT -
SERVICOS DE
TRANSPORTES LTDA

15/02/2022 - 17:19:55 Declaramos intenção de recurso face à habilitação da empresa V. A DE PAIVA –
EIRELI uma vez que a mesma apresentou Certidão Específica da Junta Comercial
somente em nome da Empresa, deixando de apresentar a referida certidão em
nome dos Sócios da Empresa, descumprindo assim o item 35.1.8. do Edital.

Deferido

0017 - Rota 17. Pindorama, Itajuba. Após o término das aulas o roteiro é inverso.

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

27.459.005/0001-33 - CNIT -
SERVICOS DE
TRANSPORTES LTDA

15/02/2022 - 17:20:01 Declaramos intenção de recurso face à habilitação da empresa V. A DE PAIVA –
EIRELI uma vez que a mesma apresentou Certidão Específica da Junta Comercial
somente em nome da Empresa, deixando de apresentar a referida certidão em
nome dos Sócios da Empresa, descumprindo assim o item 35.1.8. do Edital.

Deferido

0018 - Rota 18. Santa Maria, São Pedro. Após o término das aulas o roteiro é inverso.

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

27.459.005/0001-33 - CNIT -
SERVICOS DE
TRANSPORTES LTDA

15/02/2022 - 17:20:11 Declaramos intenção de recurso face à habilitação da empresa V. A DE PAIVA –
EIRELI uma vez que a mesma apresentou Certidão Específica da Junta Comercial
somente em nome da Empresa, deixando de apresentar a referida certidão em
nome dos Sócios da Empresa, descumprindo assim o item 35.1.8. do Edital.

Deferido

0019 - Rota 19. Fama, Marauá. Após o término das aulas o roteiro é inverso.

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

27.459.005/0001-33 - CNIT -
SERVICOS DE
TRANSPORTES LTDA

15/02/2022 - 17:20:17 Declaramos intenção de recurso face à habilitação da empresa V. A DE PAIVA –
EIRELI uma vez que a mesma apresentou Certidão Específica da Junta Comercial
somente em nome da Empresa, deixando de apresentar a referida certidão em
nome dos Sócios da Empresa, descumprindo assim o item 35.1.8. do Edital.

Deferido

0020 - Rota 20. Teperinha, Acaputeua Grande, KM 50, Naz. Tijoca, São Pedro. Após
o término das aulas o roteiro é inverso.

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

27.459.005/0001-33 - CNIT -
SERVICOS DE
TRANSPORTES LTDA

15/02/2022 - 17:20:26 Declaramos intenção de recurso face à habilitação da empresa V. A DE PAIVA –
EIRELI uma vez que a mesma apresentou Certidão Específica da Junta Comercial
somente em nome da Empresa, deixando de apresentar a referida certidão em
nome dos Sócios da Empresa, descumprindo assim o item 35.1.8. do Edital.

Deferido

0021 - Rota 21. Livramento/Boa Vista do Iririteua. Após o término das aulas o roteiro é
inverso

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

27.459.005/0001-33 - CNIT -
SERVICOS DE
TRANSPORTES LTDA

15/02/2022 - 17:20:41 Declaramos intenção de recurso face à habilitação da empresa V. A DE PAIVA –
EIRELI uma vez que a mesma apresentou Certidão Específica da Junta Comercial
somente em nome da Empresa, deixando de apresentar a referida certidão em
nome dos Sócios da Empresa, descumprindo assim o item 35.1.8. do Edital.

Deferido

0022 - Rota 22. Pau Amarelo/Santa Maria/São Pedro. Após o término das aulas o
roteiro é inverso.
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Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

27.459.005/0001-33 - CNIT -
SERVICOS DE
TRANSPORTES LTDA

15/02/2022 - 17:20:47 Declaramos intenção de recurso face à habilitação da empresa V. A DE PAIVA –
EIRELI uma vez que a mesma apresentou Certidão Específica da Junta Comercial
somente em nome da Empresa, deixando de apresentar a referida certidão em
nome dos Sócios da Empresa, descumprindo assim o item 35.1.8. do Edital.

Deferido

0023 - Rota 23. Santo Antonio do Tijoca/Curuçá. Após o Término das Aulas o Roteiro
é Inverso

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

27.459.005/0001-33 - CNIT -
SERVICOS DE
TRANSPORTES LTDA

15/02/2022 - 17:20:54 Declaramos intenção de recurso face à habilitação da empresa V. A DE PAIVA –
EIRELI uma vez que a mesma apresentou Certidão Específica da Junta Comercial
somente em nome da Empresa, deixando de apresentar a referida certidão em
nome dos Sócios da Empresa, descumprindo assim o item 35.1.8. do Edital.

Deferido

0024 - Rota 24. Cumeré/Beira Mar. Após o término das aulas o roteiro é inverso.

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

27.459.005/0001-33 - CNIT -
SERVICOS DE
TRANSPORTES LTDA

15/02/2022 - 17:20:59 Declaramos intenção de recurso face à habilitação da empresa V. A DE PAIVA –
EIRELI uma vez que a mesma apresentou Certidão Específica da Junta Comercial
somente em nome da Empresa, deixando de apresentar a referida certidão em
nome dos Sócios da Empresa, descumprindo assim o item 35.1.8. do Edital.

Deferido

0025 - Rota 25. Água Boa/Nazaré do Tijoca. Após o término das aulas o roteiro é
inverso.

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

27.459.005/0001-33 - CNIT -
SERVICOS DE
TRANSPORTES LTDA

15/02/2022 - 17:21:05 Declaramos intenção de recurso face à habilitação da empresa V. A DE PAIVA –
EIRELI uma vez que a mesma apresentou Certidão Específica da Junta Comercial
somente em nome da Empresa, deixando de apresentar a referida certidão em
nome dos Sócios da Empresa, descumprindo assim o item 35.1.8. do Edital.

Deferido

0029 - Rota 29. Tapera/ Caratateua. Após o término das aulas o roteiro é inverso.

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

27.459.005/0001-33 - CNIT -
SERVICOS DE
TRANSPORTES LTDA

15/02/2022 - 17:18:27 Declaramos intenção de recurso face à habilitação da empresa RODRIGUES
RIBEIRO & MACHADO SOARES LTDA, uma vez que a mesma apresentou
Certidão Específica da Junta Comercial somente em nome dos sócios da
Empresa, deixando de apresentar a referida certidão em nome da Pessoa
Jurídica, descumprindo assim o item 35.1.8. do Edital. No mesmo sentido, a
licitante também deixou de apresentar Certidão de Ações Trabalhistas emitida
pelo tribunal regional do Trabalho de jurisdição do estado do Pará, descumprindo
o item 35.2.6

Deferido

0030 - Rota 30. Canaã/Murajá. Após o término das aulas o roteiro é inverso

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento
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27.459.005/0001-33 - CNIT -
SERVICOS DE
TRANSPORTES LTDA

15/02/2022 - 17:18:33 Declaramos intenção de recurso face à habilitação da empresa RODRIGUES
RIBEIRO & MACHADO SOARES LTDA, uma vez que a mesma apresentou
Certidão Específica da Junta Comercial somente em nome dos sócios da
Empresa, deixando de apresentar a referida certidão em nome da Pessoa
Jurídica, descumprindo assim o item 35.1.8. do Edital. No mesmo sentido, a
licitante também deixou de apresentar Certidão de Ações Trabalhistas emitida
pelo tribunal regional do Trabalho de jurisdição do estado do Pará, descumprindo
o item 35.2.6

Deferido

0031 - Rota 31. Simoa/Araquain e Cidade de Curuçá. Após o término das aulas o
roteiro é inverso.

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

27.459.005/0001-33 - CNIT -
SERVICOS DE
TRANSPORTES LTDA

15/02/2022 - 17:17:03 Declaramos intenção de recurso face à habilitação da empresa EDINALDO J DE S
AMARAL EIRELI, face à ausência da certidão de ações trabalhistas emitida pelo
tribunal regional do Trabalho de jurisdição do estado do Pará, descumprindo,
portanto, o item 35.2.6 do Edital. No mesmo sentido, apresentou Certidões
Específica e Simplificada da Junta Comercial emitida em prazo superior a 30
(trinta) dias da data da abertura do certame, descumprindo a parte final do item
35.3.3 do edital.

Deferido

22.016.274/0001-01 -
MULTISERVICE
ENGENHARIA COMERCIO
E SERVICOS EIRELI

15/02/2022 - 17:19:42 Declaramos intenção de recurso contra a decisão do pregoeiro em habilitar a
empresa EDINALDO J DE S AMARAL EIRELI, pois a mesma não apresentou o
item 35.2.6.

Deferido

Adjudicações Revertidas
Data Item Justificativa

07/03/2022 - 15:02:42 Item 0006 - Rota 06. Arapiranga, Andirá, Pinheiro e Curuçá. Após o
término das aulas o roteiro é inverso

Conforme o Item do Edital 35.3.3( ....) juntamente com a certidão
simplificada emitida pela Junta Comercial, que deverá acompanhar a
documentações acima aludidas, comprovando estar o mesmo em vigor,
com data de expedição não superior a 30 (trinta) dias da

Chat
Data Apelido Frase

15/02/2022 - 09:32:01 Pregoeiro bom dia senhores licitantes vamos dar inicio ao certame

15/02/2022 - 09:32:34 Sistema O processo está em fase de análise das propostas

15/02/2022 - 09:55:38 Sistema As propostas foram analisadas e o processo foi aberto

15/02/2022 - 09:55:38 Sistema Conforme Art. 32 do Decreto 10.024/2019, de que trata o inciso I do caput do art. 31. No modo de disputa
aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada
automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de
duração da sessão pública.

15/02/2022 - 09:55:38 Sistema O processo utiliza o intervalo de lances de 0,05 %. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será
desconsiderado.

15/02/2022 - 09:55:38 Sistema Conforme o artigo 2º da instrução normativa nº 3 de 4 de outubro de 2013, o intervalo entre os lances
enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20 segundos e o intervalo entre os lances dos
participantes não poderá ser inferior a 3 segundos.

15/02/2022 - 09:57:06 Sistema O item 0001 foi aberto pelo pregoeiro.

15/02/2022 - 09:57:06 Sistema O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

15/02/2022 - 09:57:06 Sistema O item 0002 foi aberto pelo pregoeiro.

15/02/2022 - 09:57:06 Sistema O item 0002 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

15/02/2022 - 09:57:06 Sistema O item 0003 foi aberto pelo pregoeiro.

15/02/2022 - 09:57:06 Sistema O item 0003 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

15/02/2022 - 09:57:06 Sistema O item 0004 foi aberto pelo pregoeiro.

15/02/2022 - 09:57:06 Sistema O item 0004 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

15/02/2022 - 09:57:06 Sistema O item 0005 foi aberto pelo pregoeiro.

15/02/2022 - 09:57:06 Sistema O item 0005 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

15/02/2022 - 09:57:06 Sistema O item 0006 foi aberto pelo pregoeiro.

15/02/2022 - 09:57:06 Sistema O item 0006 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

15/02/2022 - 09:57:06 Sistema O item 0007 foi aberto pelo pregoeiro.

15/02/2022 - 09:57:06 Sistema O item 0007 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

15/02/2022 - 09:57:06 Sistema O item 0008 foi aberto pelo pregoeiro.
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15/02/2022 - 09:57:06 Sistema O item 0008 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

15/02/2022 - 09:57:06 Sistema O item 0009 foi aberto pelo pregoeiro.

15/02/2022 - 09:57:06 Sistema O item 0009 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

15/02/2022 - 09:57:06 Sistema O item 0010 foi aberto pelo pregoeiro.

15/02/2022 - 09:57:06 Sistema O item 0010 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

15/02/2022 - 10:07:12 Sistema O item 0001 foi encerrado.

15/02/2022 - 10:07:27 Sistema O item 0003 foi encerrado.

15/02/2022 - 10:07:45 Sistema O item 0004 foi encerrado.

15/02/2022 - 10:13:35 Sistema O item 0002 foi encerrado.

15/02/2022 - 10:14:20 Sistema O item 0005 foi encerrado.

15/02/2022 - 10:14:26 Sistema O item 0006 foi encerrado.

15/02/2022 - 10:16:20 Sistema O item 0009 foi encerrado.

15/02/2022 - 10:19:30 Sistema O item 0007 foi encerrado.

15/02/2022 - 10:19:36 Sistema O item 0008 foi encerrado.

15/02/2022 - 10:19:42 Sistema O item 0010 foi encerrado.

15/02/2022 - 10:20:37 Sistema O item 0011 foi aberto pelo pregoeiro.

15/02/2022 - 10:20:37 Sistema O item 0011 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

15/02/2022 - 10:20:37 Sistema O item 0012 foi aberto pelo pregoeiro.

15/02/2022 - 10:20:37 Sistema O item 0012 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

15/02/2022 - 10:20:37 Sistema O item 0013 foi aberto pelo pregoeiro.

15/02/2022 - 10:20:37 Sistema O item 0013 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

15/02/2022 - 10:20:37 Sistema O item 0014 foi aberto pelo pregoeiro.

15/02/2022 - 10:20:37 Sistema O item 0014 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

15/02/2022 - 10:20:37 Sistema O item 0015 foi aberto pelo pregoeiro.

15/02/2022 - 10:20:37 Sistema O item 0015 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

15/02/2022 - 10:20:37 Sistema O item 0016 foi aberto pelo pregoeiro.

15/02/2022 - 10:20:37 Sistema O item 0016 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

15/02/2022 - 10:20:37 Sistema O item 0017 foi aberto pelo pregoeiro.

15/02/2022 - 10:20:37 Sistema O item 0017 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

15/02/2022 - 10:20:37 Sistema O item 0018 foi aberto pelo pregoeiro.

15/02/2022 - 10:20:37 Sistema O item 0018 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

15/02/2022 - 10:20:37 Sistema O item 0019 foi aberto pelo pregoeiro.

15/02/2022 - 10:20:37 Sistema O item 0019 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

15/02/2022 - 10:20:37 Sistema O item 0020 foi aberto pelo pregoeiro.

15/02/2022 - 10:20:37 Sistema O item 0020 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

15/02/2022 - 10:31:20 Pregoeiro senhores licitantes , peço a todos que se atentem aos seus lançes ,

15/02/2022 - 10:31:43 Sistema O item 0011 foi encerrado.

15/02/2022 - 10:31:58 Sistema O item 0012 foi encerrado.

15/02/2022 - 10:33:10 Sistema O item 0013 foi encerrado.

15/02/2022 - 10:33:19 Sistema O item 0014 foi encerrado.

15/02/2022 - 10:33:25 Sistema O item 0015 foi encerrado.

15/02/2022 - 10:33:31 Sistema O item 0016 foi encerrado.

15/02/2022 - 10:33:34 Sistema O item 0017 foi encerrado.

15/02/2022 - 10:33:37 Sistema O item 0018 foi encerrado.

15/02/2022 - 10:33:43 Sistema O item 0019 foi encerrado.

15/02/2022 - 10:33:47 Sistema O item 0020 foi encerrado.

15/02/2022 - 10:35:07 Sistema O item 0021 foi aberto pelo pregoeiro.

15/02/2022 - 10:35:07 Sistema O item 0021 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

15/02/2022 - 10:35:07 Sistema O item 0022 foi aberto pelo pregoeiro.

15/02/2022 - 10:35:07 Sistema O item 0022 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

15/02/2022 - 10:35:07 Sistema O item 0023 foi aberto pelo pregoeiro.

15/02/2022 - 10:35:07 Sistema O item 0023 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

15/02/2022 - 10:35:07 Sistema O item 0024 foi aberto pelo pregoeiro.

15/02/2022 - 10:35:07 Sistema O item 0024 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

15/02/2022 - 10:35:07 Sistema O item 0025 foi aberto pelo pregoeiro.

15/02/2022 - 10:35:07 Sistema O item 0025 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

15/02/2022 - 10:35:07 Sistema O item 0026 foi aberto pelo pregoeiro.
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15/02/2022 - 10:35:07 Sistema O item 0026 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

15/02/2022 - 10:35:07 Sistema O item 0027 foi aberto pelo pregoeiro.

15/02/2022 - 10:35:07 Sistema O item 0027 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

15/02/2022 - 10:35:07 Sistema O item 0028 foi aberto pelo pregoeiro.

15/02/2022 - 10:35:07 Sistema O item 0028 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

15/02/2022 - 10:35:07 Sistema O item 0029 foi aberto pelo pregoeiro.

15/02/2022 - 10:35:07 Sistema O item 0029 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

15/02/2022 - 10:35:07 Sistema O item 0030 foi aberto pelo pregoeiro.

15/02/2022 - 10:35:07 Sistema O item 0030 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

15/02/2022 - 10:45:20 Sistema O item 0026 foi encerrado.

15/02/2022 - 10:45:26 Sistema O item 0027 foi encerrado.

15/02/2022 - 10:45:32 Sistema O item 0028 foi encerrado.

15/02/2022 - 10:48:45 Sistema O item 0025 foi encerrado.

15/02/2022 - 10:49:30 Sistema O item 0023 foi encerrado.

15/02/2022 - 10:55:53 Sistema O item 0021 foi encerrado.

15/02/2022 - 11:00:15 Sistema O item 0022 foi encerrado.

15/02/2022 - 11:01:33 Sistema O item 0024 foi encerrado.

15/02/2022 - 11:05:19 Sistema O item 0029 foi encerrado.

15/02/2022 - 11:05:25 Sistema O item 0030 foi encerrado.

15/02/2022 - 11:06:33 Sistema O item 0031 foi aberto pelo pregoeiro.

15/02/2022 - 11:06:33 Sistema O item 0031 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

15/02/2022 - 11:16:34 Sistema O item 0031 foi encerrado.

15/02/2022 - 11:18:11 Sistema O item 0001 teve como arrematante V A DE PAIVA - EIRELI - ME com lance de R$ 6,85.

15/02/2022 - 11:18:11 Sistema O item 0002 teve como arrematante RODRIGUES RIBEIRO & MACHADO SOARES LTDA - EPP/SS com
lance de R$ 6,24.

15/02/2022 - 11:18:11 Sistema O item 0003 teve como arrematante V A DE PAIVA - EIRELI - ME com lance de R$ 6,85.

15/02/2022 - 11:18:11 Sistema O item 0004 teve como arrematante V A DE PAIVA - EIRELI - ME com lance de R$ 6,75.

15/02/2022 - 11:18:11 Sistema O item 0005 teve como arrematante RODRIGUES RIBEIRO & MACHADO SOARES LTDA - EPP/SS com
lance de R$ 6,00.

15/02/2022 - 11:18:11 Sistema O item 0006 teve como arrematante RODRIGUES RIBEIRO & MACHADO SOARES LTDA - EPP/SS com
lance de R$ 6,00.

15/02/2022 - 11:18:11 Sistema O item 0007 teve como arrematante K SERVIÇO, COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO-EIRELI - Ltda/Eireli com
lance de R$ 5,69.

15/02/2022 - 11:18:11 Sistema O item 0008 teve como arrematante K SERVIÇO, COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO-EIRELI - Ltda/Eireli com
lance de R$ 5,69.

15/02/2022 - 11:18:11 Sistema O item 0009 teve como arrematante EDNALDO JUNIOR DE SOUZA AMARAL EIRELLI - Ltda/Eireli com
lance de R$ 6,00.

15/02/2022 - 11:18:11 Sistema O item 0010 teve como arrematante K SERVIÇO, COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO-EIRELI - Ltda/Eireli com
lance de R$ 5,69.

15/02/2022 - 11:18:11 Sistema O item 0011 teve como arrematante V A DE PAIVA - EIRELI - ME com lance de R$ 6,25.

15/02/2022 - 11:18:11 Sistema O item 0012 teve como arrematante V A DE PAIVA - EIRELI - ME com lance de R$ 6,00.

15/02/2022 - 11:18:11 Sistema O item 0013 teve como arrematante V A DE PAIVA - EIRELI - ME com lance de R$ 6,00.

15/02/2022 - 11:18:11 Sistema O item 0014 teve como arrematante EDNALDO JUNIOR DE SOUZA AMARAL EIRELLI - Ltda/Eireli com
lance de R$ 5,99.

15/02/2022 - 11:18:11 Sistema O item 0015 teve como arrematante V A DE PAIVA - EIRELI - ME com lance de R$ 6,00.

15/02/2022 - 11:18:11 Sistema O item 0016 teve como arrematante V A DE PAIVA - EIRELI - ME com lance de R$ 6,00.

15/02/2022 - 11:18:11 Sistema O item 0017 teve como arrematante V A DE PAIVA - EIRELI - ME com lance de R$ 6,00.

15/02/2022 - 11:18:11 Sistema O item 0018 teve como arrematante V A DE PAIVA - EIRELI - ME com lance de R$ 6,00.

15/02/2022 - 11:18:11 Sistema O item 0019 teve como arrematante V A DE PAIVA - EIRELI - ME com lance de R$ 6,00.

15/02/2022 - 11:18:11 Sistema O item 0020 teve como arrematante V A DE PAIVA - EIRELI - ME com lance de R$ 6,00.

15/02/2022 - 11:18:11 Sistema O item 0021 teve como arrematante K SERVIÇO, COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO-EIRELI - Ltda/Eireli com
lance de R$ 5,95.

15/02/2022 - 11:18:11 Sistema O item 0022 teve como arrematante K SERVIÇO, COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO-EIRELI - Ltda/Eireli com
lance de R$ 5,95.

15/02/2022 - 11:18:11 Sistema O item 0023 teve como arrematante K SERVIÇO, COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO-EIRELI - Ltda/Eireli com
lance de R$ 5,95.

15/02/2022 - 11:18:11 Sistema O item 0024 teve como arrematante K SERVIÇO, COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO-EIRELI - Ltda/Eireli com
lance de R$ 5,95.

15/02/2022 - 11:18:11 Sistema O item 0025 teve como arrematante K SERVIÇO, COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO-EIRELI - Ltda/Eireli com
lance de R$ 6,80.

15/02/2022 - 11:18:11 Sistema O item 0026 teve como arrematante K SERVIÇO, COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO-EIRELI - Ltda/Eireli com
lance de R$ 4,71.

15/02/2022 - 11:18:11 Sistema O item 0027 teve como arrematante K SERVIÇO, COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO-EIRELI - Ltda/Eireli com
lance de R$ 4,71.
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15/02/2022 - 11:18:11 Sistema O item 0028 teve como arrematante K SERVIÇO, COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO-EIRELI - Ltda/Eireli com
lance de R$ 4,71.

15/02/2022 - 11:18:11 Sistema O item 0029 teve como arrematante K SERVIÇO, COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO-EIRELI - Ltda/Eireli com
lance de R$ 5,97.

15/02/2022 - 11:18:11 Sistema O item 0030 teve como arrematante K SERVIÇO, COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO-EIRELI - Ltda/Eireli com
lance de R$ 5,95.

15/02/2022 - 11:18:11 Sistema O item 0031 teve como arrematante K SERVIÇO, COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO-EIRELI - Ltda/Eireli com
lance de R$ 5,45.

15/02/2022 - 11:18:12 Sistema Iniciada a fase de negociação conforme decreto 10.024/2019, art. 38.

15/02/2022 - 11:18:55 Sistema O Item 0002 recebeu um lance negociado no valor de R$ 6,23.

15/02/2022 - 11:24:26 Sistema A data limite para negociação foi definida pelo pregoeiro para 15/02/2022 às 13:25.

15/02/2022 - 11:29:17 Pregoeiro senhores encaminhe a proposta readequadra / composição de custo

15/02/2022 - 11:40:22 F. V A DE PAIVA - EIRELI Negociação Item 0001: Já estamos no preço limete para os itens

15/02/2022 - 11:40:46 F. V A DE PAIVA - EIRELI Negociação Item 0003: Já estamos no preço limete para os itens

15/02/2022 - 11:41:07 F. V A DE PAIVA - EIRELI Negociação Item 0004: Já estamos no preço limete para os itens

15/02/2022 - 11:41:50 F. V A DE PAIVA - EIRELI Negociação Item 0011: Já estamos no preço limete para o item

15/02/2022 - 11:42:16 F. V A DE PAIVA - EIRELI Negociação Item 0012: Já estamos no preço limete para o item

15/02/2022 - 11:42:28 F. V A DE PAIVA - EIRELI Negociação Item 0013: Já estamos no preço limete para o item

15/02/2022 - 11:42:50 F. V A DE PAIVA - EIRELI Negociação Item 0015: Já estamos no preço limete para o item

15/02/2022 - 11:43:25 F. V A DE PAIVA - EIRELI Negociação Item 0016: Já estamos no preço limete para o item

15/02/2022 - 11:43:42 F. V A DE PAIVA - EIRELI Negociação Item 0017: Já estamos no preço limete para o item

15/02/2022 - 11:44:10 F. V A DE PAIVA - EIRELI Negociação Item 0018: Já estamos no preço limete para o item

15/02/2022 - 11:44:18 F. V A DE PAIVA - EIRELI Negociação Item 0019: Já estamos no preço limete para o item

15/02/2022 - 11:44:25 F. V A DE PAIVA - EIRELI Negociação Item 0020: Já estamos no preço limete para o item

15/02/2022 - 12:08:03 F. EDNALDO JUNIOR DE... Negociação Item 0009: JA ESTAMOS EM NOSSO LIMITE

15/02/2022 - 12:08:46 F. EDNALDO JUNIOR DE... Negociação Item 0014: JA ESTAMOS EM NOSSO LIMITE

15/02/2022 - 12:32:12 F. RODRIGUES RIBEIRO... Negociação Item 0002: JA ESTAMOS NO LIMITE !

15/02/2022 - 12:32:56 F. RODRIGUES RIBEIRO... Negociação Item 0005: JA ESTAMOS NO LIMITE !

15/02/2022 - 12:33:07 F. RODRIGUES RIBEIRO... Negociação Item 0006: JA ESTAMOS NO LIMITE !

15/02/2022 - 12:42:48 Pregoeiro SENHORES VOLTAREI AS 14:30

15/02/2022 - 12:44:41 Sistema A proposta readequada do item 0001 foi anexada ao processo.

15/02/2022 - 12:49:12 Sistema A proposta readequada do item 0003 foi anexada ao processo.

15/02/2022 - 12:49:34 Sistema A proposta readequada do item 0004 foi anexada ao processo.

15/02/2022 - 12:49:56 Sistema A proposta readequada do item 0011 foi anexada ao processo.

15/02/2022 - 12:50:09 Sistema A proposta readequada do item 0012 foi anexada ao processo.

15/02/2022 - 12:50:39 Sistema A proposta readequada do item 0013 foi anexada ao processo.

15/02/2022 - 12:51:03 Sistema A proposta readequada do item 0015 foi anexada ao processo.

15/02/2022 - 12:51:17 Sistema A proposta readequada do item 0016 foi anexada ao processo.

15/02/2022 - 12:51:33 Sistema A proposta readequada do item 0017 foi anexada ao processo.

15/02/2022 - 12:51:56 Sistema A proposta readequada do item 0018 foi anexada ao processo.

15/02/2022 - 12:52:16 Sistema A proposta readequada do item 0019 foi anexada ao processo.

15/02/2022 - 12:52:36 Sistema A proposta readequada do item 0020 foi anexada ao processo.

15/02/2022 - 13:02:59 F. K SERVIÇO, COMÉRC... Negociação Item 0007: Prezada pregoeira, em virtude da acirrada disputa e pluralidade de participantes
estamos no limite da proposta.

15/02/2022 - 13:04:08 Sistema A proposta readequada do item 0007 foi anexada ao processo.

15/02/2022 - 13:04:25 F. K SERVIÇO, COMÉRC... Negociação Item 0008: Prezada pregoeira, em virtude da acirrada disputa e pluralidade de participantes
estamos no limite da proposta.

15/02/2022 - 13:04:35 Sistema A proposta readequada do item 0008 foi anexada ao processo.

15/02/2022 - 13:04:41 F. K SERVIÇO, COMÉRC... Negociação Item 0010: Prezada pregoeira, em virtude da acirrada disputa e pluralidade de participantes
estamos no limite da proposta.

15/02/2022 - 13:04:47 Sistema A proposta readequada do item 0002 foi anexada ao processo.

15/02/2022 - 13:04:50 Sistema A proposta readequada do item 0010 foi anexada ao processo.

15/02/2022 - 13:05:02 F. K SERVIÇO, COMÉRC... Negociação Item 0021: Prezada pregoeira, em virtude da acirrada disputa e pluralidade de participantes
estamos no limite da proposta.

15/02/2022 - 13:05:16 Sistema A proposta readequada do item 0021 foi anexada ao processo.

15/02/2022 - 13:05:30 F. K SERVIÇO, COMÉRC... Negociação Item 0022: Prezada pregoeira, em virtude da acirrada disputa e pluralidade de participantes
estamos no limite da proposta.

15/02/2022 - 13:05:46 Sistema A proposta readequada do item 0022 foi anexada ao processo.

15/02/2022 - 13:05:53 F. K SERVIÇO, COMÉRC... Negociação Item 0023: Prezada pregoeira, em virtude da acirrada disputa e pluralidade de participantes
estamos no limite da proposta.

15/02/2022 - 13:06:03 Sistema A proposta readequada do item 0023 foi anexada ao processo.
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15/02/2022 - 13:06:09 F. K SERVIÇO, COMÉRC... Negociação Item 0024: Prezada pregoeira, em virtude da acirrada disputa e pluralidade de participantes
estamos no limite da proposta.

15/02/2022 - 13:06:22 Sistema A proposta readequada do item 0024 foi anexada ao processo.

15/02/2022 - 13:06:30 F. K SERVIÇO, COMÉRC... Negociação Item 0025: Prezada pregoeira, em virtude da acirrada disputa e pluralidade de participantes
estamos no limite da proposta.

15/02/2022 - 13:06:44 Sistema A proposta readequada do item 0025 foi anexada ao processo.

15/02/2022 - 13:06:56 F. K SERVIÇO, COMÉRC... Negociação Item 0026: Prezada pregoeira, em virtude da acirrada disputa e pluralidade de participantes
estamos no limite da proposta.

15/02/2022 - 13:07:07 Sistema A proposta readequada do item 0026 foi anexada ao processo.

15/02/2022 - 13:07:18 F. K SERVIÇO, COMÉRC... Negociação Item 0027: Prezada pregoeira, em virtude da acirrada disputa e pluralidade de participantes
estamos no limite da proposta.

15/02/2022 - 13:07:28 Sistema A proposta readequada do item 0027 foi anexada ao processo.

15/02/2022 - 13:07:39 F. K SERVIÇO, COMÉRC... Negociação Item 0028: Prezada pregoeira, em virtude da acirrada disputa e pluralidade de participantes
estamos no limite da proposta.

15/02/2022 - 13:07:48 Sistema A proposta readequada do item 0028 foi anexada ao processo.

15/02/2022 - 13:07:57 F. K SERVIÇO, COMÉRC... Negociação Item 0029: Prezada pregoeira, em virtude da acirrada disputa e pluralidade de participantes
estamos no limite da proposta.

15/02/2022 - 13:08:06 Sistema A proposta readequada do item 0029 foi anexada ao processo.

15/02/2022 - 13:08:15 F. K SERVIÇO, COMÉRC... Negociação Item 0030: Prezada pregoeira, em virtude da acirrada disputa e pluralidade de participantes
estamos no limite da proposta.

15/02/2022 - 13:08:23 Sistema A proposta readequada do item 0030 foi anexada ao processo.

15/02/2022 - 13:08:40 F. K SERVIÇO, COMÉRC... Negociação Item 0031: Prezada pregoeira, em virtude da acirrada disputa e pluralidade de participantes
estamos no limite da proposta.

15/02/2022 - 13:08:52 Sistema A proposta readequada do item 0031 foi anexada ao processo.

15/02/2022 - 13:09:16 Sistema A proposta readequada do item 0009 foi anexada ao processo.

15/02/2022 - 13:10:09 Sistema A proposta readequada do item 0014 foi anexada ao processo.

15/02/2022 - 13:16:10 Sistema A proposta readequada do item 0005 foi anexada ao processo.

15/02/2022 - 13:23:40 Sistema A proposta readequada do item 0005 foi anexada ao processo.

15/02/2022 - 14:54:25 Pregoeiro BOA TARDE

15/02/2022 - 14:56:17 Sistema Para o item 0001 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor V A DE PAIVA - EIRELI.

15/02/2022 - 14:56:17 Sistema Para o item 0003 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor V A DE PAIVA - EIRELI.

15/02/2022 - 14:56:17 Sistema Para o item 0004 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor V A DE PAIVA - EIRELI.

15/02/2022 - 14:56:17 Sistema Para o item 0011 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor V A DE PAIVA - EIRELI.

15/02/2022 - 14:56:17 Sistema Para o item 0012 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor V A DE PAIVA - EIRELI.

15/02/2022 - 14:56:17 Sistema Para o item 0013 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor V A DE PAIVA - EIRELI.

15/02/2022 - 14:56:17 Sistema Para o item 0015 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor V A DE PAIVA - EIRELI.

15/02/2022 - 14:56:17 Sistema Para o item 0016 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor V A DE PAIVA - EIRELI.

15/02/2022 - 14:56:17 Sistema Para o item 0017 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor V A DE PAIVA - EIRELI.

15/02/2022 - 14:56:17 Sistema Para o item 0018 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor V A DE PAIVA - EIRELI.

15/02/2022 - 14:56:17 Sistema Para o item 0019 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor V A DE PAIVA - EIRELI.

15/02/2022 - 14:56:17 Sistema Para o item 0020 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor V A DE PAIVA - EIRELI.

15/02/2022 - 14:56:49 Sistema Para o item 0002 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor RODRIGUES RIBEIRO & MACHADO
SOARES LTDA.

15/02/2022 - 14:56:49 Sistema Para o item 0005 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor RODRIGUES RIBEIRO & MACHADO
SOARES LTDA.

15/02/2022 - 14:56:49 Sistema Para o item 0006 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor RODRIGUES RIBEIRO & MACHADO
SOARES LTDA.

15/02/2022 - 15:35:23 Sistema O fornecedor K SERVIÇO, COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO-EIRELI foi desclassificado no processo.

15/02/2022 - 15:35:23 Sistema Motivo: A empresa apresentou a certidão municipal com o vencimento 20/11/2021.se tratando de empresa
Me- no edital 37.7. Havendo alguma restrição na comprovação de regularidade fiscal e trabalhista, será
assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, prorrogável por igual período, para a regularização da
documentação, a realização do pagamento ou parcelamento do débito e a emissão de eventuais certidões
negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. No item 35.2.6 do edital e empresa na apresentou em
sua totalidade, ,ou seja , ausência da certidão de ações trabalhistas emitida pelo tribunal regional do trabalho
de jurisdição do Estado da sede da licitante. No item 35.3.1 -ausência Certidão indicativa dos cartórios de
protestos; No item 35.3.2 ausência , a Certidão de Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de
competência da unidade jurisdicional da sede da Licitante em nome dos seus sócios. No item 35.3.3
ausência Certidão de Regularidade... (CONTINUA)

15/02/2022 - 15:35:23 Sistema (CONT. 1) Profissional do Contador (CRP),e o item 35.3.5.3 letra e) Notas explicativas.

15/02/2022 - 15:35:23 Sistema O fornecedor K SERVIÇO, COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO-EIRELI foi desclassificado para o item 0007 pelo
pregoeiro.

15/02/2022 - 15:35:23 Sistema O item 0007 tem como novo arrematante RODRIGUES RIBEIRO & MACHADO SOARES LTDA com lance
de R$ 5,80.

15/02/2022 - 15:35:23 Sistema O fornecedor K SERVIÇO, COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO-EIRELI foi desclassificado para o item 0008 pelo
pregoeiro.

15/02/2022 - 15:35:23 Sistema O item 0008 tem como novo arrematante RODRIGUES RIBEIRO & MACHADO SOARES LTDA com lance
de R$ 5,80.
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15/02/2022 - 15:35:23 Sistema O fornecedor K SERVIÇO, COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO-EIRELI foi desclassificado para o item 0010 pelo
pregoeiro.

15/02/2022 - 15:35:23 Sistema O item 0010 tem como novo arrematante RODRIGUES RIBEIRO & MACHADO SOARES LTDA com lance
de R$ 5,80.

15/02/2022 - 15:35:23 Sistema O fornecedor K SERVIÇO, COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO-EIRELI foi desclassificado para o item 0021 pelo
pregoeiro.

15/02/2022 - 15:35:23 Sistema O item 0021 tem como novo arrematante V A DE PAIVA - EIRELI com lance de R$ 6,00.

15/02/2022 - 15:35:23 Sistema O fornecedor K SERVIÇO, COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO-EIRELI foi desclassificado para o item 0022 pelo
pregoeiro.

15/02/2022 - 15:35:23 Sistema O item 0022 tem como novo arrematante V A DE PAIVA - EIRELI com lance de R$ 6,00.

15/02/2022 - 15:35:23 Sistema O fornecedor K SERVIÇO, COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO-EIRELI foi desclassificado para o item 0023 pelo
pregoeiro.

15/02/2022 - 15:35:23 Sistema O item 0023 tem como novo arrematante V A DE PAIVA - EIRELI com lance de R$ 6,00.

15/02/2022 - 15:35:23 Sistema O fornecedor K SERVIÇO, COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO-EIRELI foi desclassificado para o item 0024 pelo
pregoeiro.

15/02/2022 - 15:35:23 Sistema O item 0024 tem como novo arrematante V A DE PAIVA - EIRELI com lance de R$ 6,00.

15/02/2022 - 15:35:23 Sistema O fornecedor K SERVIÇO, COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO-EIRELI foi desclassificado para o item 0025 pelo
pregoeiro.

15/02/2022 - 15:35:23 Sistema O item 0025 tem como novo arrematante V A DE PAIVA - EIRELI com lance de R$ 6,85.

15/02/2022 - 15:35:23 Sistema O fornecedor K SERVIÇO, COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO-EIRELI foi desclassificado para o item 0026 pelo
pregoeiro.

15/02/2022 - 15:35:23 Sistema O item 0026 tem como novo arrematante MULTISERVICE ENGENHARIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI
com lance de R$ 4,76.

15/02/2022 - 15:35:23 Sistema O fornecedor K SERVIÇO, COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO-EIRELI foi desclassificado para o item 0027 pelo
pregoeiro.

15/02/2022 - 15:35:23 Sistema O item 0027 tem como novo arrematante MULTISERVICE ENGENHARIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI
com lance de R$ 4,76.

15/02/2022 - 15:35:23 Sistema O fornecedor K SERVIÇO, COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO-EIRELI foi desclassificado para o item 0028 pelo
pregoeiro.

15/02/2022 - 15:35:23 Sistema O item 0028 tem como novo arrematante MULTISERVICE ENGENHARIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI
com lance de R$ 4,76.

15/02/2022 - 15:35:23 Sistema O fornecedor K SERVIÇO, COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO-EIRELI foi desclassificado para o item 0029 pelo
pregoeiro.

15/02/2022 - 15:35:23 Sistema O item 0029 tem como novo arrematante RODRIGUES RIBEIRO & MACHADO SOARES LTDA com lance
de R$ 5,99.

15/02/2022 - 15:35:23 Sistema O fornecedor K SERVIÇO, COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO-EIRELI foi desclassificado para o item 0030 pelo
pregoeiro.

15/02/2022 - 15:35:23 Sistema O item 0030 tem como novo arrematante RODRIGUES RIBEIRO & MACHADO SOARES LTDA com lance
de R$ 5,99.

15/02/2022 - 15:35:23 Sistema O fornecedor K SERVIÇO, COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO-EIRELI foi desclassificado para o item 0031 pelo
pregoeiro.

15/02/2022 - 15:35:23 Sistema O item 0031 tem como novo arrematante EDNALDO JUNIOR DE SOUZA AMARAL EIRELLI com lance de
R$ 5,49.

15/02/2022 - 15:36:29 Sistema Para o item 0007 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor RODRIGUES RIBEIRO & MACHADO
SOARES LTDA.

15/02/2022 - 15:36:49 Sistema Para o item 0008 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor RODRIGUES RIBEIRO & MACHADO
SOARES LTDA.

15/02/2022 - 15:37:14 Sistema Para o item 0009 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor EDNALDO JUNIOR DE SOUZA AMARAL
EIRELLI.

15/02/2022 - 15:37:27 Sistema Para o item 0010 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor RODRIGUES RIBEIRO & MACHADO
SOARES LTDA.

15/02/2022 - 15:37:47 Sistema Para o item 0014 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor EDNALDO JUNIOR DE SOUZA AMARAL
EIRELLI.

15/02/2022 - 15:38:47 Sistema Para o item 0021 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor V A DE PAIVA - EIRELI.

15/02/2022 - 15:38:56 Sistema Para o item 0022 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor V A DE PAIVA - EIRELI.

15/02/2022 - 15:39:03 Sistema Para o item 0023 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor V A DE PAIVA - EIRELI.

15/02/2022 - 15:39:11 Sistema Para o item 0024 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor V A DE PAIVA - EIRELI.

15/02/2022 - 15:39:18 Sistema Para o item 0025 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor V A DE PAIVA - EIRELI.

15/02/2022 - 16:17:57 Sistema O fornecedor MULTISERVICE ENGENHARIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI foi desclassificado no
processo.

15/02/2022 - 16:17:57 Sistema Motivo: A empresa apresentou a certidão de Protesto na data 26/11/2021 e conforme o edital 35.3.1
...expedidas pelo distribuidor da sede da licitante em data não superior a 30 (trinta) dias da abertura do
certame, se outro prazo não constar no(s) documento(s) e, Certidão negativa de Protesto(s), emitida(s)
pelo(s) cartórios competentes da sede da licitante, datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro
do prazo de validade expresso na(s) própria(s) certidão(ões); No item 35.4.1 não apresentou em sua
totalidade ... acompanhando das notas fiscais

15/02/2022 - 16:17:57 Sistema O fornecedor MULTISERVICE ENGENHARIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI foi desclassificado para o
item 0026 pelo pregoeiro.

15/02/2022 - 16:17:57 Sistema O item 0026 tem como novo arrematante V A DE PAIVA - EIRELI com lance de R$ 5,00.

15/02/2022 - 16:17:57 Sistema O fornecedor MULTISERVICE ENGENHARIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI foi desclassificado para o
item 0027 pelo pregoeiro.
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15/02/2022 - 16:17:57 Sistema O item 0027 tem como novo arrematante V A DE PAIVA - EIRELI com lance de R$ 5,00.

15/02/2022 - 16:17:57 Sistema O fornecedor MULTISERVICE ENGENHARIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI foi desclassificado para o
item 0028 pelo pregoeiro.

15/02/2022 - 16:17:57 Sistema O item 0028 tem como novo arrematante V A DE PAIVA - EIRELI com lance de R$ 5,00.

15/02/2022 - 16:19:56 Sistema O fornecedor V A DE PAIVA - EIRELI foi desclassificado para o item 0026 pelo pregoeiro.

15/02/2022 - 16:19:56 Sistema Motivo: 35.4.1 Comprovação de aptidão para o fornecimento de bens e/ou serviços em características e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por meio da apresentação de
atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado;acompanhando das notas fiscais.ou
seja nai esta habilitada para transporte fluvial.

15/02/2022 - 16:19:56 Sistema O item 0026 tem como novo arrematante COOPERATIVA DE TRANSPORTE RODO FLUVIAL PAN
AMERICANO COOTRANSPAN com lance de R$ 5,25.

15/02/2022 - 16:21:00 Sistema O fornecedor V A DE PAIVA - EIRELI foi desclassificado para o item 0027 pelo pregoeiro.

15/02/2022 - 16:21:00 Sistema Motivo: 35.4.1 Comprovação de aptidão para o fornecimento de bens e/ou serviços em características e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por meio da apresentação de
atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado;acompanhando das notas fiscais.ou
seja não esta habilitada para transporte fluvial

15/02/2022 - 16:21:00 Sistema O item 0027 tem como novo arrematante COOPERATIVA DE TRANSPORTE RODO FLUVIAL PAN
AMERICANO COOTRANSPAN com lance de R$ 5,25.

15/02/2022 - 16:21:17 Sistema O fornecedor V A DE PAIVA - EIRELI foi desclassificado para o item 0028 pelo pregoeiro.

15/02/2022 - 16:21:17 Sistema Motivo: 35.4.1 Comprovação de aptidão para o fornecimento de bens e/ou serviços em características e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por meio da apresentação de
atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado;acompanhando das notas fiscais.ou
seja não esta habilitada para transporte fluvial

15/02/2022 - 16:21:17 Sistema O item 0028 tem como novo arrematante COOPERATIVA DE TRANSPORTE RODO FLUVIAL PAN
AMERICANO COOTRANSPAN com lance de R$ 5,25.

15/02/2022 - 16:55:04 Sistema Para o item 0031 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor EDNALDO JUNIOR DE SOUZA AMARAL
EIRELLI.

15/02/2022 - 16:55:25 Sistema Para o item 0030 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor RODRIGUES RIBEIRO & MACHADO
SOARES LTDA.

15/02/2022 - 16:55:44 Sistema Para o item 0029 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor RODRIGUES RIBEIRO & MACHADO
SOARES LTDA.

15/02/2022 - 17:14:02 Sistema Para o item 0026 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor COOPERATIVA DE TRANSPORTE
RODO FLUVIAL PAN AMERICANO COOTRANSPAN.

15/02/2022 - 17:14:02 Sistema Para o item 0027 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor COOPERATIVA DE TRANSPORTE
RODO FLUVIAL PAN AMERICANO COOTRANSPAN.

15/02/2022 - 17:14:02 Sistema Para o item 0028 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor COOPERATIVA DE TRANSPORTE
RODO FLUVIAL PAN AMERICANO COOTRANSPAN.

15/02/2022 - 17:15:32 Sistema A data limite de intenção de recursos foi definida pelo pregoeiro para 15/02/2022 às 17:35.

15/02/2022 - 17:16:42 Sistema O fornecedor CNIT - SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA - EPP/SS declarou intenção de recurso para o
item 0009.

15/02/2022 - 17:16:53 Sistema O fornecedor CNIT - SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA - EPP/SS declarou intenção de recurso para o
item 0014.

15/02/2022 - 17:17:03 Sistema O fornecedor CNIT - SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA - EPP/SS declarou intenção de recurso para o
item 0031.

15/02/2022 - 17:17:31 Sistema O fornecedor CNIT - SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA - EPP/SS declarou intenção de recurso para o
item 0002.

15/02/2022 - 17:17:39 Sistema O fornecedor CNIT - SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA - EPP/SS declarou intenção de recurso para o
item 0005.

15/02/2022 - 17:17:49 Sistema O fornecedor CNIT - SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA - EPP/SS declarou intenção de recurso para o
item 0006.

15/02/2022 - 17:17:57 Sistema O fornecedor CNIT - SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA - EPP/SS declarou intenção de recurso para o
item 0007.

15/02/2022 - 17:18:06 Sistema O fornecedor CNIT - SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA - EPP/SS declarou intenção de recurso para o
item 0008.

15/02/2022 - 17:18:17 Sistema O fornecedor CNIT - SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA - EPP/SS declarou intenção de recurso para o
item 0010.

15/02/2022 - 17:18:27 Sistema O fornecedor CNIT - SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA - EPP/SS declarou intenção de recurso para o
item 0029.

15/02/2022 - 17:18:33 Sistema O fornecedor CNIT - SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA - EPP/SS declarou intenção de recurso para o
item 0030.

15/02/2022 - 17:18:59 Sistema O fornecedor CNIT - SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA - EPP/SS declarou intenção de recurso para o
item 0001.

15/02/2022 - 17:19:06 Sistema O fornecedor CNIT - SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA - EPP/SS declarou intenção de recurso para o
item 0003.

15/02/2022 - 17:19:13 Sistema O fornecedor CNIT - SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA - EPP/SS declarou intenção de recurso para o
item 0004.

15/02/2022 - 17:19:27 Sistema O fornecedor CNIT - SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA - EPP/SS declarou intenção de recurso para o
item 0011.

15/02/2022 - 17:19:32 Sistema O fornecedor CNIT - SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA - EPP/SS declarou intenção de recurso para o
item 0012.

15/02/2022 - 17:19:41 Sistema O fornecedor CNIT - SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA - EPP/SS declarou intenção de recurso para o
item 0013.

15/02/2022 - 17:19:42 Sistema O fornecedor MULTISERVICE ENGENHARIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME declarou intenção de
recurso para o item 0031.
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15/02/2022 - 17:19:47 Sistema O fornecedor CNIT - SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA - EPP/SS declarou intenção de recurso para o
item 0015.

15/02/2022 - 17:19:55 Sistema O fornecedor CNIT - SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA - EPP/SS declarou intenção de recurso para o
item 0016.

15/02/2022 - 17:20:01 Sistema O fornecedor CNIT - SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA - EPP/SS declarou intenção de recurso para o
item 0017.

15/02/2022 - 17:20:11 Sistema O fornecedor CNIT - SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA - EPP/SS declarou intenção de recurso para o
item 0018.

15/02/2022 - 17:20:17 Sistema O fornecedor CNIT - SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA - EPP/SS declarou intenção de recurso para o
item 0019.

15/02/2022 - 17:20:26 Sistema O fornecedor CNIT - SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA - EPP/SS declarou intenção de recurso para o
item 0020.

15/02/2022 - 17:20:41 Sistema O fornecedor CNIT - SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA - EPP/SS declarou intenção de recurso para o
item 0021.

15/02/2022 - 17:20:47 Sistema O fornecedor CNIT - SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA - EPP/SS declarou intenção de recurso para o
item 0022.

15/02/2022 - 17:20:54 Sistema O fornecedor CNIT - SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA - EPP/SS declarou intenção de recurso para o
item 0023.

15/02/2022 - 17:20:59 Sistema O fornecedor CNIT - SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA - EPP/SS declarou intenção de recurso para o
item 0024.

15/02/2022 - 17:21:05 Sistema O fornecedor CNIT - SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA - EPP/SS declarou intenção de recurso para o
item 0025.

15/02/2022 - 17:21:05 Sistema O fornecedor MULTISERVICE ENGENHARIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME declarou intenção de
recurso para o item 0009.

15/02/2022 - 17:21:13 Sistema O fornecedor MULTISERVICE ENGENHARIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME declarou intenção de
recurso para o item 0014.

15/02/2022 - 17:24:03 Sistema O fornecedor M N SERVIÇOS E TRANSPORTE LTDA - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item
0001.

15/02/2022 - 17:25:06 Sistema O fornecedor M N SERVIÇOS E TRANSPORTE LTDA - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item
0002.

15/02/2022 - 17:25:47 Sistema O fornecedor M N SERVIÇOS E TRANSPORTE LTDA - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item
0009.

15/02/2022 - 17:26:37 Sistema O fornecedor M N SERVIÇOS E TRANSPORTE LTDA - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item
0003.

15/02/2022 - 17:26:50 Sistema O fornecedor TRANSPORTE RODO-NORTE LTDA-EPP - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item
0001.

15/02/2022 - 17:27:22 Sistema O fornecedor M N SERVIÇOS E TRANSPORTE LTDA - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item
0007.

15/02/2022 - 17:27:24 Sistema O fornecedor TRANSPORTE RODO-NORTE LTDA-EPP - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item
0003.

15/02/2022 - 17:27:39 Sistema O fornecedor TRANSPORTE RODO-NORTE LTDA-EPP - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item
0004.

15/02/2022 - 17:28:39 Sistema O fornecedor M N SERVIÇOS E TRANSPORTE LTDA - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item
0007.

15/02/2022 - 17:28:50 Sistema O fornecedor M N SERVIÇOS E TRANSPORTE LTDA - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item
0008.

15/02/2022 - 17:29:11 Sistema O fornecedor TRANSPORTE RODO-NORTE LTDA-EPP - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item
0003.

15/02/2022 - 17:31:53 Sistema O fornecedor M N SERVIÇOS E TRANSPORTE LTDA - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item
0005.

15/02/2022 - 17:32:08 Sistema O fornecedor M N SERVIÇOS E TRANSPORTE LTDA - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item
0006.

15/02/2022 - 17:33:09 Sistema O fornecedor M N SERVIÇOS E TRANSPORTE LTDA - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item
0010.

15/02/2022 - 17:33:37 Sistema O fornecedor M N SERVIÇOS E TRANSPORTE LTDA - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item
0011.

15/02/2022 - 17:34:00 Sistema O fornecedor M N SERVIÇOS E TRANSPORTE LTDA - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item
0012.

15/02/2022 - 17:34:11 Sistema O fornecedor M N SERVIÇOS E TRANSPORTE LTDA - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item
0013.

15/02/2022 - 17:34:59 Sistema O fornecedor M N SERVIÇOS E TRANSPORTE LTDA - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item
0014.

15/02/2022 - 17:42:18 Pregoeiro boa noite senhores ,encaminhar as propostas e composição de custo ate o dia 16/02/2022 as 10;30

15/02/2022 - 17:43:07 Pregoeiro RETORNAREMOS DIA 16/02/2022 AS 09;00

16/02/2022 - 09:02:34 Pregoeiro bom dia senhor licitantes

16/02/2022 - 09:04:23 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0001.

16/02/2022 - 09:04:23 Sistema Intenção: Declaramos intenção de recurso face à habilitação da empresa V. A DE PAIVA – EIRELI uma vez
que a mesma apresentou Certidão Específica da Junta Comercial somente em nome da Empresa, deixando
de apresentar a referida certidão em nome dos Sócios da Empresa, descumprindo assim o item 35.1.8. do
Edital.

16/02/2022 - 09:04:28 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0001.
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16/02/2022 - 09:04:28 Sistema Intenção: EMPRESA - V. A. DE PAIVA EIRELI A EMPRESA DESCUMPRIU O ITEM 6 DA SEÇÃO V – DA
PROPOSTA DE PREÇOS E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO. ITEM 6: A licitante deverá encaminhar
proposta, concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos neste Edital, exclusivamente por
meio do sistema eletrônico, até a data e horário marcados para abertura da sessão pública, quando então
encerrar-se-á automaticamente a fase de recebimento de propostas e dos documentos de habilitação. A
EMPRESA DESCUMPRIU O ITEM 35.1, SUBITEM 35.1.8 DA SEÇÃO XII – DA HABILITAÇÃO. Não
apresentou a Certidão Especifica em nome da empresa e dos sócios ITEM 35.1: HABILITAÇÃO JURÍDICA
SUBITEM 35.1.8: 35.1.8. Certidão específica emitida pela junta comercial da sede da licitante, devidamente
atualizada, onde se possam extrair as seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da licitante;

16/02/2022 - 09:04:31 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0001.

16/02/2022 - 09:04:31 Sistema Intenção: declaramos a inteção de recurso para os itens:
1;2;3;4;5;6;7;;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20;21;22;23;24;25;29;30;31. vejamos: A empresa
apresentou planilha de custo de salinopolis; a planilha apresentada não esta assinada; apresentou somente
um protocolo de certidão de inteiro teor; não apresentou especificas no cpf dos sócios e nem no cnpj da
empresa; não apresentou CENIT de controle de processos de multas e recursos; suspeição no balanço
apresentado (solicitação de diligência)

16/02/2022 - 09:04:39 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0002.

16/02/2022 - 09:04:39 Sistema Intenção: Declaramos intenção de recurso face à habilitação da empresa RODRIGUES RIBEIRO &
MACHADO SOARES LTDA, uma vez que a mesma apresentou Certidão Específica da Junta Comercial
somente em nome dos sócios da Empresa, deixando de apresentar a referida certidão em nome da Pessoa
Jurídica, descumprindo assim o item 35.1.8. do Edital. No mesmo sentido, a licitante também deixou de
apresentar Certidão de Ações Trabalhistas emitida pelo tribunal regional do Trabalho de jurisdição do estado
do Pará, descumprindo o item 35.2.6

16/02/2022 - 09:04:42 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0002.

16/02/2022 - 09:04:42 Sistema Intenção: EMPRESA – RODRIGUES RIBEIRO & MACHADO SOARES LTDA A EMPRESA DESCUMPRIU O
ITEM 35.1, SUBITEM 35.1.8, ITEM 35.3, SUBITEM 35.3.3 DA SEÇÃO XII – DA HABILITAÇÃO. 35.1.8 - Não
apresentou a Certidão Especifica em nome dos sócios 35.3.3 – A empresa apresentou a Certidão Especifica
solicitada neste item com data de 01/12/2021, fugindo assim do prazo de 30 dias, solicitado neste item. ITEM
35.1: HABILITAÇÃO JURÍDICA SUBITEM 35.1.8: Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as seguintes informações: A existência de
empresa e/ou participação societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da licitante;
ITEM 35.3: QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA SUBITEM 35.3.3: juntamente com a certidão
simplificada emitida pela Junta Comercial, que deverá acompanhar a documentações acima aludidas,
comprovando estar o mesmo em vigor, com data de expedição não superior a 30... (CONTINUA)

16/02/2022 - 09:04:42 Sistema (CONT. 1) (trinta) dias da abertura do presente certame e certidão específica;

16/02/2022 - 09:06:06 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0031.

16/02/2022 - 09:06:06 Sistema Intenção: Declaramos intenção de recurso contra a decisão do pregoeiro em habilitar a empresa EDINALDO
J DE S AMARAL EIRELI, pois a mesma não apresentou o item 35.2.6.

16/02/2022 - 09:06:11 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0031.

16/02/2022 - 09:06:11 Sistema Intenção: Declaramos intenção de recurso face à habilitação da empresa EDINALDO J DE S AMARAL
EIRELI, face à ausência da certidão de ações trabalhistas emitida pelo tribunal regional do Trabalho de
jurisdição do estado do Pará, descumprindo, portanto, o item 35.2.6 do Edital. No mesmo sentido,
apresentou Certidões Específica e Simplificada da Junta Comercial emitida em prazo superior a 30 (trinta)
dias da data da abertura do certame, descumprindo a parte final do item 35.3.3 do edital.

16/02/2022 - 09:06:16 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0030.

16/02/2022 - 09:06:16 Sistema Intenção: Declaramos intenção de recurso face à habilitação da empresa RODRIGUES RIBEIRO &
MACHADO SOARES LTDA, uma vez que a mesma apresentou Certidão Específica da Junta Comercial
somente em nome dos sócios da Empresa, deixando de apresentar a referida certidão em nome da Pessoa
Jurídica, descumprindo assim o item 35.1.8. do Edital. No mesmo sentido, a licitante também deixou de
apresentar Certidão de Ações Trabalhistas emitida pelo tribunal regional do Trabalho de jurisdição do estado
do Pará, descumprindo o item 35.2.6

16/02/2022 - 09:06:20 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0029.

16/02/2022 - 09:06:20 Sistema Intenção: Declaramos intenção de recurso face à habilitação da empresa RODRIGUES RIBEIRO &
MACHADO SOARES LTDA, uma vez que a mesma apresentou Certidão Específica da Junta Comercial
somente em nome dos sócios da Empresa, deixando de apresentar a referida certidão em nome da Pessoa
Jurídica, descumprindo assim o item 35.1.8. do Edital. No mesmo sentido, a licitante também deixou de
apresentar Certidão de Ações Trabalhistas emitida pelo tribunal regional do Trabalho de jurisdição do estado
do Pará, descumprindo o item 35.2.6

16/02/2022 - 09:06:24 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0025.

16/02/2022 - 09:06:24 Sistema Intenção: Declaramos intenção de recurso face à habilitação da empresa V. A DE PAIVA – EIRELI uma vez
que a mesma apresentou Certidão Específica da Junta Comercial somente em nome da Empresa, deixando
de apresentar a referida certidão em nome dos Sócios da Empresa, descumprindo assim o item 35.1.8. do
Edital.

16/02/2022 - 09:06:28 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0024.

16/02/2022 - 09:06:28 Sistema Intenção: Declaramos intenção de recurso face à habilitação da empresa V. A DE PAIVA – EIRELI uma vez
que a mesma apresentou Certidão Específica da Junta Comercial somente em nome da Empresa, deixando
de apresentar a referida certidão em nome dos Sócios da Empresa, descumprindo assim o item 35.1.8. do
Edital.

16/02/2022 - 09:06:34 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0003.

16/02/2022 - 09:06:34 Sistema Intenção: Declaramos intenção de recurso face à habilitação da empresa V. A DE PAIVA – EIRELI uma vez
que a mesma apresentou Certidão Específica da Junta Comercial somente em nome da Empresa, deixando
de apresentar a referida certidão em nome dos Sócios da Empresa, descumprindo assim o item 35.1.8. do
Edital.

16/02/2022 - 09:06:38 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0003.

16/02/2022 - 09:06:38 Sistema Intenção: declaramos a inteção de recurso para os itens:
1;2;3;4;5;6;7;;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20;21;22;23;24;25;29;30;31. vejamos: Não apresentou as
especificas para o ato contitutivo e no cpf dos sócios

16/02/2022 - 09:06:44 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0003.
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16/02/2022 - 09:06:44 Sistema Intenção: declaramos a inteção de recurso para os itens:
1;2;3;4;5;6;7;;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20;21;22;23;24;25;29;30;31. vejamos: A empresa
apresentou planilha de custo de salinopolis; a planilha apresentada não esta assinada; apresentou somente
um protocolo de certidão de inteiro teor; não apresentou especificas no cpf dos sócios e nem no cnpj da
empresa; não apresentou CENIT de controle de processos de multas e recursos; suspeição no balanço
apresentado (solicitação de diligência)

16/02/2022 - 09:06:49 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0003.

16/02/2022 - 09:06:49 Sistema Intenção: EMPRESA - V. A. DE PAIVA EIRELI A EMPRESA DESCUMPRIU O ITEM 6 DA SEÇÃO V – DA
PROPOSTA DE PREÇOS E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO. ITEM 6: A licitante deverá encaminhar
proposta, concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos neste Edital, exclusivamente por
meio do sistema eletrônico, até a data e horário marcados para abertura da sessão pública, quando então
encerrar-se-á automaticamente a fase de recebimento de propostas e dos documentos de habilitação. A
EMPRESA DESCUMPRIU O ITEM 35.1, SUBITEM 35.1.8 DA SEÇÃO XII – DA HABILITAÇÃO. Não
apresentou a Certidão Especifica em nome da empresa e dos sócios ITEM 35.1: HABILITAÇÃO JURÍDICA
SUBITEM 35.1.8: 35.1.8. Certidão específica emitida pela junta comercial da sede da licitante, devidamente
atualizada, onde se possam extrair as seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da licitante;

16/02/2022 - 09:07:01 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0004.

16/02/2022 - 09:07:01 Sistema Intenção: Declaramos intenção de recurso face à habilitação da empresa V. A DE PAIVA – EIRELI uma vez
que a mesma apresentou Certidão Específica da Junta Comercial somente em nome da Empresa, deixando
de apresentar a referida certidão em nome dos Sócios da Empresa, descumprindo assim o item 35.1.8. do
Edital.

16/02/2022 - 09:07:05 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0005.

16/02/2022 - 09:07:05 Sistema Intenção: Declaramos intenção de recurso face à habilitação da empresa RODRIGUES RIBEIRO &
MACHADO SOARES LTDA, uma vez que a mesma apresentou Certidão Específica da Junta Comercial
somente em nome dos sócios da Empresa, deixando de apresentar a referida certidão em nome da Pessoa
Jurídica, descumprindo assim o item 35.1.8. do Edital. No mesmo sentido, a licitante também deixou de
apresentar Certidão de Ações Trabalhistas emitida pelo tribunal regional do Trabalho de jurisdição do estado
do Pará, descumprindo o item 35.2.6

16/02/2022 - 09:07:09 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0004.

16/02/2022 - 09:07:09 Sistema Intenção: declaramos a inteção de recurso para os itens:
1;2;3;4;5;6;7;;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20;21;22;23;24;25;29;30;31. vejamos: A empresa
apresentou planilha de custo de salinopolis; a planilha apresentada não esta assinada; apresentou somente
um protocolo de certidão de inteiro teor; não apresentou especificas no cpf dos sócios e nem no cnpj da
empresa; não apresentou CENIT de controle de processos de multas e recursos; suspeição no balanço
apresentado (solicitação de diligência)

16/02/2022 - 09:07:13 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0005.

16/02/2022 - 09:07:13 Sistema Intenção: EMPRESA – RODRIGUES RIBEIRO & MACHADO SOARES LTDA A EMPRESA DESCUMPRIU O
ITEM 35.1, SUBITEM 35.1.8, ITEM 35.3, SUBITEM 35.3.3 DA SEÇÃO XII – DA HABILITAÇÃO. 35.1.8 - Não
apresentou a Certidão Especifica em nome dos sócios 35.3.3 – A empresa apresentou a Certidão Especifica
solicitada neste item com data de 01/12/2021, fugindo assim do prazo de 30 dias, solicitado neste item. ITEM
35.1: HABILITAÇÃO JURÍDICA SUBITEM 35.1.8: Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as seguintes informações: A existência de
empresa e/ou participação societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da licitante;
ITEM 35.3: QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA SUBITEM 35.3.3: juntamente com a certidão
simplificada emitida pela Junta Comercial, que deverá acompanhar a documentações acima aludidas,
comprovando estar o mesmo em vigor, com data de expedição não superior a 30... (CONTINUA)

16/02/2022 - 09:07:13 Sistema (CONT. 1) (trinta) dias da abertura do presente certame e certidão específica;

16/02/2022 - 09:07:17 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0006.

16/02/2022 - 09:07:17 Sistema Intenção: Declaramos intenção de recurso face à habilitação da empresa RODRIGUES RIBEIRO &
MACHADO SOARES LTDA, uma vez que a mesma apresentou Certidão Específica da Junta Comercial
somente em nome dos sócios da Empresa, deixando de apresentar a referida certidão em nome da Pessoa
Jurídica, descumprindo assim o item 35.1.8. do Edital. No mesmo sentido, a licitante também deixou de
apresentar Certidão de Ações Trabalhistas emitida pelo tribunal regional do Trabalho de jurisdição do estado
do Pará, descumprindo o item 35.2.6

16/02/2022 - 09:07:22 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0006.

16/02/2022 - 09:07:22 Sistema Intenção: EMPRESA – RODRIGUES RIBEIRO & MACHADO SOARES LTDA A EMPRESA DESCUMPRIU O
ITEM 35.1, SUBITEM 35.1.8, ITEM 35.3, SUBITEM 35.3.3 DA SEÇÃO XII – DA HABILITAÇÃO. 35.1.8 - Não
apresentou a Certidão Especifica em nome dos sócios 35.3.3 – A empresa apresentou a Certidão Especifica
solicitada neste item com data de 01/12/2021, fugindo assim do prazo de 30 dias, solicitado neste item. ITEM
35.1: HABILITAÇÃO JURÍDICA SUBITEM 35.1.8: Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as seguintes informações: A existência de
empresa e/ou participação societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da licitante;
ITEM 35.3: QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA SUBITEM 35.3.3: juntamente com a certidão
simplificada emitida pela Junta Comercial, que deverá acompanhar a documentações acima aludidas,
comprovando estar o mesmo em vigor, com data de expedição não superior a 30... (CONTINUA)

16/02/2022 - 09:07:22 Sistema (CONT. 1) (trinta) dias da abertura do presente certame e certidão específica;

16/02/2022 - 09:07:26 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0007.

16/02/2022 - 09:07:26 Sistema Intenção: Declaramos intenção de recurso face à habilitação da empresa RODRIGUES RIBEIRO &
MACHADO SOARES LTDA, uma vez que a mesma apresentou Certidão Específica da Junta Comercial
somente em nome dos sócios da Empresa, deixando de apresentar a referida certidão em nome da Pessoa
Jurídica, descumprindo assim o item 35.1.8. do Edital. No mesmo sentido, a licitante também deixou de
apresentar Certidão de Ações Trabalhistas emitida pelo tribunal regional do Trabalho de jurisdição do estado
do Pará, descumprindo o item 35.2.6

16/02/2022 - 09:07:29 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0007.

16/02/2022 - 09:07:29 Sistema Intenção: EMPRESA - V. A. DE PAIVA EIRELI A EMPRESA DESCUMPRIU O ITEM 6 DA SEÇÃO V – DA
PROPOSTA DE PREÇOS E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO. ITEM 6: A licitante deverá encaminhar
proposta, concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos neste Edital, exclusivamente por
meio do sistema eletrônico, até a data e horário marcados para abertura da sessão pública, quando então
encerrar-se-á automaticamente a fase de recebimento de propostas e dos documentos de habilitação. A
EMPRESA DESCUMPRIU O ITEM 35.1, SUBITEM 35.1.8 DA SEÇÃO XII – DA HABILITAÇÃO. Não
apresentou a Certidão Especifica em nome da empresa e dos sócios ITEM 35.1: HABILITAÇÃO JURÍDICA
SUBITEM 35.1.8: 35.1.8. Certidão específica emitida pela junta comercial da sede da licitante, devidamente
atualizada, onde se possam extrair as seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da licitante;

16/02/2022 - 09:07:33 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0007.
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16/02/2022 - 09:07:33 Sistema Intenção: EMPRESA – RODRIGUES RIBEIRO & MACHADO SOARES LTDA A EMPRESA DESCUMPRIU O
ITEM 35.1, SUBITEM 35.1.8, ITEM 35.3, SUBITEM 35.3.3 DA SEÇÃO XII – DA HABILITAÇÃO. 35.1.8 - Não
apresentou a Certidão Especifica em nome dos sócios 35.3.3 – A empresa apresentou a Certidão Especifica
solicitada neste item com data de 01/12/2021, fugindo assim do prazo de 30 dias, solicitado neste item. ITEM
35.1: HABILITAÇÃO JURÍDICA SUBITEM 35.1.8: Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as seguintes informações: A existência de
empresa e/ou participação societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da licitante;
ITEM 35.3: QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA SUBITEM 35.3.3: juntamente com a certidão
simplificada emitida pela Junta Comercial, que deverá acompanhar a documentações acima aludidas,
comprovando estar o mesmo em vigor, com data de expedição não superior a 30... (CONTINUA)

16/02/2022 - 09:07:33 Sistema (CONT. 1) (trinta) dias da abertura do presente certame e certidão específica;

16/02/2022 - 09:07:38 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0008.

16/02/2022 - 09:07:38 Sistema Intenção: Declaramos intenção de recurso face à habilitação da empresa RODRIGUES RIBEIRO &
MACHADO SOARES LTDA, uma vez que a mesma apresentou Certidão Específica da Junta Comercial
somente em nome dos sócios da Empresa, deixando de apresentar a referida certidão em nome da Pessoa
Jurídica, descumprindo assim o item 35.1.8. do Edital. No mesmo sentido, a licitante também deixou de
apresentar Certidão de Ações Trabalhistas emitida pelo tribunal regional do Trabalho de jurisdição do estado
do Pará, descumprindo o item 35.2.6

16/02/2022 - 09:07:42 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0008.

16/02/2022 - 09:07:42 Sistema Intenção: EMPRESA – RODRIGUES RIBEIRO & MACHADO SOARES LTDA A EMPRESA DESCUMPRIU O
ITEM 35.1, SUBITEM 35.1.8, ITEM 35.3, SUBITEM 35.3.3 DA SEÇÃO XII – DA HABILITAÇÃO. 35.1.8 - Não
apresentou a Certidão Especifica em nome dos sócios 35.3.3 – A empresa apresentou a Certidão Especifica
solicitada neste item com data de 01/12/2021, fugindo assim do prazo de 30 dias, solicitado neste item. ITEM
35.1: HABILITAÇÃO JURÍDICA SUBITEM 35.1.8: Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as seguintes informações: A existência de
empresa e/ou participação societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da licitante;
ITEM 35.3: QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA SUBITEM 35.3.3: juntamente com a certidão
simplificada emitida pela Junta Comercial, que deverá acompanhar a documentações acima aludidas,
comprovando estar o mesmo em vigor, com data de expedição não superior a 30... (CONTINUA)

16/02/2022 - 09:07:42 Sistema (CONT. 1) (trinta) dias da abertura do presente certame e certidão específica;

16/02/2022 - 09:07:46 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0009.

16/02/2022 - 09:07:46 Sistema Intenção: Declaramos intenção de recurso face à habilitação da empresa EDINALDO J DE S AMARAL
EIRELI, face à ausência da certidão de ações trabalhistas emitida pelo tribunal regional do Trabalho de
jurisdição do estado do Pará, descumprindo, portanto, o item 35.2.6 do Edital. No mesmo sentido,
apresentou Certidões Específica e Simplificada da Junta Comercial emitida em prazo superior a 30 (trinta)
dias da data da abertura do certame, descumprindo a parte final do item 35.3.3 do edital.

16/02/2022 - 09:07:50 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0009.

16/02/2022 - 09:07:50 Sistema Intenção: EMPRESA – EDNALDO JUNIOR DE SOUZA AMARAL EIRELLI A EMPRESA DESCUMPRIU O
ITEM 35.2, SUBITEM 35.2.3, 35.2.6, ITEM 35.3, SUBITEM 35.3.1 e 35.3.3, DA SEÇÃO XII – DA
HABILITAÇÃO. 35.2.3 – Apresentou a Certidão Municipal vencida 35.2.6 – Não apresentou a Certidão de
Ações Trabalhista de 8º TRT 35.3.1 – A empresa não apresentou a Certidão Indicativa dos Cartórios da
Sede do Licitante 35.3.3 – A empresa apresentou a Certidão Simplificada e Especifica solicitada neste item
com data de 14/01/2022, fugindo assim do prazo de 30 dias, solicitado neste item. ITEM 35.2: HABILITAÇÃO
JURÍDICA SUBITEM 35.2.3: Prova de regularidade para com as Fazendas Estadual e Municipal ou Distrital,
do domicílio ou sede da licitante; SUBITEM 35.2.6: ...certidões de ações trabalhistas emitida pelo tribunal
regional do trabalho de jurisdição do Estado da sede da licitante. ITEM 35.3: QUALIFICAÇÃO ECONOMICA
FINANCEIRA SUBITEM 35.3.1: ...Certidão indicativa dos cartórios de... (CONTINUA)

16/02/2022 - 09:07:50 Sistema (CONT. 1) protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede da licitante,
expedidas pelo distribuidor da sede da licitante em data não superior a 30 (trinta) dias da abertura do
certame, se outro prazo não constar no(s) documento(s) SUBITEM 35.3.3: ..juntamente com a certidão
simplificada emitida pela Junta Comercial, que deverá acompanhar a documentações acima aludidas,
comprovando estar o mesmo em vigor, com data de expedição não superior a 30 (trinta) dias da abertura do
presente certame e certidão específica;

16/02/2022 - 09:07:54 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0009.

16/02/2022 - 09:07:54 Sistema Intenção: Declaramos intenção de recurso contra a decisão do pregoeiro em habilitar a empresa EDINALDO
J DE S AMARAL EIRELI, pois a mesma não apresentou o item 35.2.6.

16/02/2022 - 09:07:58 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0010.

16/02/2022 - 09:07:58 Sistema Intenção: Declaramos intenção de recurso face à habilitação da empresa RODRIGUES RIBEIRO &
MACHADO SOARES LTDA, uma vez que a mesma apresentou Certidão Específica da Junta Comercial
somente em nome dos sócios da Empresa, deixando de apresentar a referida certidão em nome da Pessoa
Jurídica, descumprindo assim o item 35.1.8. do Edital. No mesmo sentido, a licitante também deixou de
apresentar Certidão de Ações Trabalhistas emitida pelo tribunal regional do Trabalho de jurisdição do estado
do Pará, descumprindo o item 35.2.6

16/02/2022 - 09:08:02 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0011.

16/02/2022 - 09:08:02 Sistema Intenção: Declaramos intenção de recurso face à habilitação da empresa V. A DE PAIVA – EIRELI uma vez
que a mesma apresentou Certidão Específica da Junta Comercial somente em nome da Empresa, deixando
de apresentar a referida certidão em nome dos Sócios da Empresa, descumprindo assim o item 35.1.8. do
Edital.

16/02/2022 - 09:08:06 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0010.

16/02/2022 - 09:08:06 Sistema Intenção: EMPRESA – RODRIGUES RIBEIRO & MACHADO SOARES LTDA A EMPRESA DESCUMPRIU O
ITEM 35.1, SUBITEM 35.1.8, ITEM 35.3, SUBITEM 35.3.3 DA SEÇÃO XII – DA HABILITAÇÃO. 35.1.8 - Não
apresentou a Certidão Especifica em nome dos sócios 35.3.3 – A empresa apresentou a Certidão Especifica
solicitada neste item com data de 01/12/2021, fugindo assim do prazo de 30 dias, solicitado neste item. ITEM
35.1: HABILITAÇÃO JURÍDICA SUBITEM 35.1.8: Certidão específica emitida pela junta comercial da sede
da licitante, devidamente atualizada, onde se possam extrair as seguintes informações: A existência de
empresa e/ou participação societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da licitante;
ITEM 35.3: QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA SUBITEM 35.3.3: juntamente com a certidão
simplificada emitida pela Junta Comercial, que deverá acompanhar a documentações acima aludidas,
comprovando estar o mesmo em vigor, com data de expedição não superior a 30... (CONTINUA)

16/02/2022 - 09:08:06 Sistema (CONT. 1) (trinta) dias da abertura do presente certame e certidão específica;

16/02/2022 - 09:08:10 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0013.
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16/02/2022 - 09:08:10 Sistema Intenção: EMPRESA - V. A. DE PAIVA EIRELI A EMPRESA DESCUMPRIU O ITEM 6 DA SEÇÃO V – DA
PROPOSTA DE PREÇOS E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO. ITEM 6: A licitante deverá encaminhar
proposta, concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos neste Edital, exclusivamente por
meio do sistema eletrônico, até a data e horário marcados para abertura da sessão pública, quando então
encerrar-se-á automaticamente a fase de recebimento de propostas e dos documentos de habilitação. A
EMPRESA DESCUMPRIU O ITEM 35.1, SUBITEM 35.1.8 DA SEÇÃO XII – DA HABILITAÇÃO. Não
apresentou a Certidão Especifica em nome da empresa e dos sócios ITEM 35.1: HABILITAÇÃO JURÍDICA
SUBITEM 35.1.8: 35.1.8. Certidão específica emitida pela junta comercial da sede da licitante, devidamente
atualizada, onde se possam extrair as seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da licitante;

16/02/2022 - 09:08:15 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0011.

16/02/2022 - 09:08:15 Sistema Intenção: EMPRESA - V. A. DE PAIVA EIRELI A EMPRESA DESCUMPRIU O ITEM 6 DA SEÇÃO V – DA
PROPOSTA DE PREÇOS E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO. ITEM 6: A licitante deverá encaminhar
proposta, concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos neste Edital, exclusivamente por
meio do sistema eletrônico, até a data e horário marcados para abertura da sessão pública, quando então
encerrar-se-á automaticamente a fase de recebimento de propostas e dos documentos de habilitação. A
EMPRESA DESCUMPRIU O ITEM 35.1, SUBITEM 35.1.8 DA SEÇÃO XII – DA HABILITAÇÃO. Não
apresentou a Certidão Especifica em nome da empresa e dos sócios ITEM 35.1: HABILITAÇÃO JURÍDICA
SUBITEM 35.1.8: 35.1.8. Certidão específica emitida pela junta comercial da sede da licitante, devidamente
atualizada, onde se possam extrair as seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da licitante;

16/02/2022 - 09:08:18 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0012.

16/02/2022 - 09:08:18 Sistema Intenção: Declaramos intenção de recurso face à habilitação da empresa V. A DE PAIVA – EIRELI uma vez
que a mesma apresentou Certidão Específica da Junta Comercial somente em nome da Empresa, deixando
de apresentar a referida certidão em nome dos Sócios da Empresa, descumprindo assim o item 35.1.8. do
Edital.

16/02/2022 - 09:08:22 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0012.

16/02/2022 - 09:08:22 Sistema Intenção: EMPRESA - V. A. DE PAIVA EIRELI A EMPRESA DESCUMPRIU O ITEM 6 DA SEÇÃO V – DA
PROPOSTA DE PREÇOS E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO. ITEM 6: A licitante deverá encaminhar
proposta, concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos neste Edital, exclusivamente por
meio do sistema eletrônico, até a data e horário marcados para abertura da sessão pública, quando então
encerrar-se-á automaticamente a fase de recebimento de propostas e dos documentos de habilitação. A
EMPRESA DESCUMPRIU O ITEM 35.1, SUBITEM 35.1.8 DA SEÇÃO XII – DA HABILITAÇÃO. Não
apresentou a Certidão Especifica em nome da empresa e dos sócios ITEM 35.1: HABILITAÇÃO JURÍDICA
SUBITEM 35.1.8: 35.1.8. Certidão específica emitida pela junta comercial da sede da licitante, devidamente
atualizada, onde se possam extrair as seguintes informações: A existência de empresa e/ou participação
societária em nome da(s) pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) SÓCIAS da licitante;

16/02/2022 - 09:08:27 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0013.

16/02/2022 - 09:08:27 Sistema Intenção: Declaramos intenção de recurso face à habilitação da empresa V. A DE PAIVA – EIRELI uma vez
que a mesma apresentou Certidão Específica da Junta Comercial somente em nome da Empresa, deixando
de apresentar a referida certidão em nome dos Sócios da Empresa, descumprindo assim o item 35.1.8. do
Edital.

16/02/2022 - 09:08:31 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0014.

16/02/2022 - 09:08:31 Sistema Intenção: Declaramos intenção de recurso face à habilitação da empresa EDINALDO J DE S AMARAL
EIRELI, face à ausência da certidão de ações trabalhistas emitida pelo tribunal regional do Trabalho de
jurisdição do estado do Pará, descumprindo, portanto, o item 35.2.6 do Edital. No mesmo sentido,
apresentou Certidões Específica e Simplificada da Junta Comercial emitida em prazo superior a 30 (trinta)
dias da data da abertura do certame, descumprindo a parte final do item 35.3.3 do edital.

16/02/2022 - 09:08:36 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0014.

16/02/2022 - 09:08:36 Sistema Intenção: Declaramos intenção de recurso contra a decisão do pregoeiro em habilitar a empresa EDINALDO
J DE S AMARAL EIRELI, pois a mesma não apresentou o item 35.2.6.

16/02/2022 - 09:08:41 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0014.

16/02/2022 - 09:08:41 Sistema Intenção: EMPRESA – EDNALDO JUNIOR DE SOUZA AMARAL EIRELLI A EMPRESA DESCUMPRIU O
ITEM 35.2, SUBITEM 35.2.3, 35.2.6, ITEM 35.3, SUBITEM 35.3.1 e 35.3.3, DA SEÇÃO XII – DA
HABILITAÇÃO. 35.2.3 – Apresentou a Certidão Municipal vencida 35.2.6 – Não apresentou a Certidão de
Ações Trabalhista de 8º TRT 35.3.1 – A empresa não apresentou a Certidão Indicativa dos Cartórios da
Sede do Licitante 35.3.3 – A empresa apresentou a Certidão Simplificada e Especifica solicitada neste item
com data de 14/01/2022, fugindo assim do prazo de 30 dias, solicitado neste item. ITEM 35.2: HABILITAÇÃO
JURÍDICA SUBITEM 35.2.3: Prova de regularidade para com as Fazendas Estadual e Municipal ou Distrital,
do domicílio ou sede da licitante; SUBITEM 35.2.6: ...certidões de ações trabalhistas emitida pelo tribunal
regional do trabalho de jurisdição do Estado da sede da licitante. ITEM 35.3: QUALIFICAÇÃO ECONOMICA
FINANCEIRA SUBITEM 35.3.1: ...Certidão indicativa dos cartórios de... (CONTINUA)

16/02/2022 - 09:08:41 Sistema (CONT. 1) protestos e letras, distribuidores de títulos, falências e concordatas existentes na sede da licitante,
expedidas pelo distribuidor da sede da licitante em data não superior a 30 (trinta) dias da abertura do
certame, se outro prazo não constar no(s) documento(s) SUBITEM 35.3.3: ..juntamente com a certidão
simplificada emitida pela Junta Comercial, que deverá acompanhar a documentações acima aludidas,
comprovando estar o mesmo em vigor, com data de expedição não superior a 30 (trinta) dias da abertura do
presente certame e certidão específica;

16/02/2022 - 09:08:45 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0015.

16/02/2022 - 09:08:45 Sistema Intenção: Declaramos intenção de recurso face à habilitação da empresa V. A DE PAIVA – EIRELI uma vez
que a mesma apresentou Certidão Específica da Junta Comercial somente em nome da Empresa, deixando
de apresentar a referida certidão em nome dos Sócios da Empresa, descumprindo assim o item 35.1.8. do
Edital.

16/02/2022 - 09:08:50 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0016.

16/02/2022 - 09:08:50 Sistema Intenção: Declaramos intenção de recurso face à habilitação da empresa V. A DE PAIVA – EIRELI uma vez
que a mesma apresentou Certidão Específica da Junta Comercial somente em nome da Empresa, deixando
de apresentar a referida certidão em nome dos Sócios da Empresa, descumprindo assim o item 35.1.8. do
Edital.

16/02/2022 - 09:08:53 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0020.

16/02/2022 - 09:08:53 Sistema Intenção: Declaramos intenção de recurso face à habilitação da empresa V. A DE PAIVA – EIRELI uma vez
que a mesma apresentou Certidão Específica da Junta Comercial somente em nome da Empresa, deixando
de apresentar a referida certidão em nome dos Sócios da Empresa, descumprindo assim o item 35.1.8. do
Edital.

16/02/2022 - 09:08:57 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0021.
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16/02/2022 - 09:08:57 Sistema Intenção: Declaramos intenção de recurso face à habilitação da empresa V. A DE PAIVA – EIRELI uma vez
que a mesma apresentou Certidão Específica da Junta Comercial somente em nome da Empresa, deixando
de apresentar a referida certidão em nome dos Sócios da Empresa, descumprindo assim o item 35.1.8. do
Edital.

16/02/2022 - 09:09:01 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0017.

16/02/2022 - 09:09:01 Sistema Intenção: Declaramos intenção de recurso face à habilitação da empresa V. A DE PAIVA – EIRELI uma vez
que a mesma apresentou Certidão Específica da Junta Comercial somente em nome da Empresa, deixando
de apresentar a referida certidão em nome dos Sócios da Empresa, descumprindo assim o item 35.1.8. do
Edital.

16/02/2022 - 09:09:05 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0022.

16/02/2022 - 09:09:05 Sistema Intenção: Declaramos intenção de recurso face à habilitação da empresa V. A DE PAIVA – EIRELI uma vez
que a mesma apresentou Certidão Específica da Junta Comercial somente em nome da Empresa, deixando
de apresentar a referida certidão em nome dos Sócios da Empresa, descumprindo assim o item 35.1.8. do
Edital.

16/02/2022 - 09:09:09 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0019.

16/02/2022 - 09:09:09 Sistema Intenção: Declaramos intenção de recurso face à habilitação da empresa V. A DE PAIVA – EIRELI uma vez
que a mesma apresentou Certidão Específica da Junta Comercial somente em nome da Empresa, deixando
de apresentar a referida certidão em nome dos Sócios da Empresa, descumprindo assim o item 35.1.8. do
Edital.

16/02/2022 - 09:09:14 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0018.

16/02/2022 - 09:09:14 Sistema Intenção: Declaramos intenção de recurso face à habilitação da empresa V. A DE PAIVA – EIRELI uma vez
que a mesma apresentou Certidão Específica da Junta Comercial somente em nome da Empresa, deixando
de apresentar a referida certidão em nome dos Sócios da Empresa, descumprindo assim o item 35.1.8. do
Edital.

16/02/2022 - 09:09:19 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0023.

16/02/2022 - 09:09:19 Sistema Intenção: Declaramos intenção de recurso face à habilitação da empresa V. A DE PAIVA – EIRELI uma vez
que a mesma apresentou Certidão Específica da Junta Comercial somente em nome da Empresa, deixando
de apresentar a referida certidão em nome dos Sócios da Empresa, descumprindo assim o item 35.1.8. do
Edital.

16/02/2022 - 09:12:03 Sistema O prazo para recursos no processo foi definido pelo pregoeiro para 21/02/2022 às 18:00, com limite de
contrarrazão para 24/02/2022 às 18:00.

21/02/2022 - 16:20:08 Sistema O fornecedor M N SERVIÇOS E TRANSPORTE LTDA - EPP/SS enviou recurso para o item 0001.

21/02/2022 - 16:20:46 Sistema O fornecedor M N SERVIÇOS E TRANSPORTE LTDA - EPP/SS enviou recurso para o item 0002.

21/02/2022 - 16:21:05 Sistema O fornecedor M N SERVIÇOS E TRANSPORTE LTDA - EPP/SS enviou recurso para o item 0003.

21/02/2022 - 16:21:17 Sistema O fornecedor M N SERVIÇOS E TRANSPORTE LTDA - EPP/SS enviou recurso para o item 0005.

21/02/2022 - 16:21:29 Sistema O fornecedor M N SERVIÇOS E TRANSPORTE LTDA - EPP/SS enviou recurso para o item 0006.

21/02/2022 - 16:21:45 Sistema O fornecedor M N SERVIÇOS E TRANSPORTE LTDA - EPP/SS enviou recurso para o item 0007.

21/02/2022 - 16:21:57 Sistema O fornecedor M N SERVIÇOS E TRANSPORTE LTDA - EPP/SS enviou recurso para o item 0008.

21/02/2022 - 16:22:12 Sistema O fornecedor M N SERVIÇOS E TRANSPORTE LTDA - EPP/SS enviou recurso para o item 0009.

21/02/2022 - 16:22:25 Sistema O fornecedor M N SERVIÇOS E TRANSPORTE LTDA - EPP/SS enviou recurso para o item 0010.

21/02/2022 - 16:22:35 Sistema O fornecedor M N SERVIÇOS E TRANSPORTE LTDA - EPP/SS enviou recurso para o item 0011.

21/02/2022 - 16:52:51 Sistema O fornecedor TRANSPORTE RODO-NORTE LTDA-EPP - EPP/SS enviou recurso para o item 0001.

21/02/2022 - 16:53:05 Sistema O fornecedor TRANSPORTE RODO-NORTE LTDA-EPP - EPP/SS enviou recurso para o item 0003.

21/02/2022 - 16:53:17 Sistema O fornecedor TRANSPORTE RODO-NORTE LTDA-EPP - EPP/SS enviou recurso para o item 0004.

24/02/2022 - 14:08:41 Sistema O pregoeiro enviou contrarrazão para o item 0001.

24/02/2022 - 14:08:58 Sistema O pregoeiro enviou contrarrazão para o item 0001.

24/02/2022 - 14:09:33 Sistema O pregoeiro enviou contrarrazão para o item 0002.

24/02/2022 - 14:10:15 Sistema O pregoeiro enviou contrarrazão para o item 0003.

24/02/2022 - 14:10:41 Sistema O pregoeiro enviou contrarrazão para o item 0003.

24/02/2022 - 14:11:12 Sistema O pregoeiro enviou contrarrazão para o item 0004.

24/02/2022 - 14:11:39 Sistema O pregoeiro enviou contrarrazão para o item 0005.

24/02/2022 - 14:12:02 Sistema O pregoeiro enviou contrarrazão para o item 0006.

24/02/2022 - 14:12:29 Sistema O pregoeiro enviou contrarrazão para o item 0007.

24/02/2022 - 14:12:55 Sistema O pregoeiro enviou contrarrazão para o item 0008.

24/02/2022 - 14:13:20 Sistema O pregoeiro enviou contrarrazão para o item 0009.

24/02/2022 - 14:13:42 Sistema O pregoeiro enviou contrarrazão para o item 0010.

24/02/2022 - 14:14:05 Sistema O pregoeiro enviou contrarrazão para o item 0011.

24/02/2022 - 16:04:39 Sistema O fornecedor RODRIGUES RIBEIRO & MACHADO SOARES LTDA - EPP/SS enviou contrarrazão para o
item 0002.

24/02/2022 - 16:05:25 Sistema O fornecedor RODRIGUES RIBEIRO & MACHADO SOARES LTDA - EPP/SS enviou contrarrazão para o
item 0005.

24/02/2022 - 16:06:40 Sistema O fornecedor RODRIGUES RIBEIRO & MACHADO SOARES LTDA - EPP/SS enviou contrarrazão para o
item 0006.

24/02/2022 - 16:09:17 Sistema O fornecedor RODRIGUES RIBEIRO & MACHADO SOARES LTDA - EPP/SS enviou contrarrazão para o
item 0007.

24/02/2022 - 16:09:51 Sistema O fornecedor RODRIGUES RIBEIRO & MACHADO SOARES LTDA - EPP/SS enviou contrarrazão para o
item 0008.
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24/02/2022 - 16:11:23 Sistema O fornecedor RODRIGUES RIBEIRO & MACHADO SOARES LTDA - EPP/SS enviou contrarrazão para o
item 0010.

03/03/2022 - 09:04:08 Sistema A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.

03/03/2022 - 11:56:18 Sistema O fornecedor RODRIGUES RIBEIRO & MACHADO SOARES LTDA foi rejeitado para o item 0007 pelo
pregoeiro.

03/03/2022 - 11:56:18 Sistema Motivo: EMPRESA NÃO CUMPRIU CONFORME O EDITAL.E RECURSO APRESENTADO

03/03/2022 - 11:56:18 Sistema O item 0007 tem como novo arrematante EDNALDO JUNIOR DE SOUZA AMARAL EIRELLI com lance de
R$ 6,00.

03/03/2022 - 12:00:08 Sistema O fornecedor RODRIGUES RIBEIRO & MACHADO SOARES LTDA foi rejeitado para o item 0002 pelo
pregoeiro.

03/03/2022 - 12:00:08 Sistema Motivo: Conforme o Item do Edital 35.3.3( ....) juntamente com a certidão simplificada emitida pela Junta
Comercial, que deverá acompanhar a documentações acima aludidas, comprovando estar o mesmo em
vigor, com data de expedição não superior a 30 (trinta) dias da abertura do presente certame e certidão
específica; certidão especifica com validade 01/12/2021.

03/03/2022 - 12:00:08 Sistema O item 0002 tem como novo arrematante V A DE PAIVA - EIRELI com lance de R$ 6,40.

03/03/2022 - 12:00:45 Sistema O fornecedor RODRIGUES RIBEIRO & MACHADO SOARES LTDA foi rejeitado para o item 0005 pelo
pregoeiro.

03/03/2022 - 12:00:45 Sistema Motivo: Conforme o Item do Edital 35.3.3( ....) juntamente com a certidão simplificada emitida pela Junta
Comercial, que deverá acompanhar a documentações acima aludidas, comprovando estar o mesmo em
vigor, com data de expedição não superior a 30 (trinta) dias da abertura do presente certame e certidão
específica; certidão especifica com validade 01/12/2021.

03/03/2022 - 12:00:45 Sistema O item 0005 tem como novo arrematante V A DE PAIVA - EIRELI com lance de R$ 6,05.

03/03/2022 - 12:01:36 Sistema O fornecedor EDNALDO JUNIOR DE SOUZA AMARAL EIRELLI foi rejeitado para o item 0007 pelo
pregoeiro.

03/03/2022 - 12:01:36 Sistema Motivo: Conforme edital item 35.2.6 Nao apresentou em sua totalidade ,certidão de açoes trabalhistas da 8º
reginol do trabalho-trt8.; Item 35.3.1. Certidão Negativa de Falência, Concordata, de recuperação judicial ou
extrajudicial (Lei nº 11.101, de 9.2.2005) e ente federal, juntamente com a Certidão indicativa dos cartórios
(...); Item 35.3.3(...)juntamente com a certidão simplificada emitida pela Junta Comercial, que deverá
acompanhar a documentações acima aludidas, comprovando estar o mesmo em vigor, com data de
expedição não superior a 30 (trinta) dias da abertura do presente certame e certidão específica; data
14/01/2022, abertura do certame 15/02/2022.

03/03/2022 - 12:01:36 Sistema O item 0007 tem como novo arrematante V A DE PAIVA - EIRELI com lance de R$ 6,40.

03/03/2022 - 12:02:09 Sistema O fornecedor RODRIGUES RIBEIRO & MACHADO SOARES LTDA foi rejeitado para o item 0008 pelo
pregoeiro.

03/03/2022 - 12:02:09 Sistema Motivo: Conforme o Item do Edital 35.3.3( ....) juntamente com a certidão simplificada emitida pela Junta
Comercial, que deverá acompanhar a documentações acima aludidas, comprovando estar o mesmo em
vigor, com data de expedição não superior a 30 (trinta) dias da abertura do presente certame e certidão
específica; certidão especifica com validade 01/12/2021.

03/03/2022 - 12:02:09 Sistema O item 0008 tem como novo arrematante V A DE PAIVA - EIRELI com lance de R$ 6,00.

03/03/2022 - 12:02:36 Sistema O fornecedor EDNALDO JUNIOR DE SOUZA AMARAL EIRELLI foi rejeitado para o item 0009 pelo
pregoeiro.

03/03/2022 - 12:02:36 Sistema Motivo: Conforme edital item 35.2.6 Nao apresentou em sua totalidade ,certidão de açoes trabalhistas da 8º
reginol do trabalho-trt8.; Item 35.3.1. Certidão Negativa de Falência, Concordata, de recuperação judicial ou
extrajudicial (Lei nº 11.101, de 9.2.2005) e ente federal, juntamente com a Certidão indicativa dos cartórios
(...); Item 35.3.3(...)juntamente com a certidão simplificada emitida pela Junta Comercial, que deverá
acompanhar a documentações acima aludidas, comprovando estar o mesmo em vigor, com data de
expedição não superior a 30 (trinta) dias da abertura do presente certame e certidão específica; data
14/01/2022, abertura do certame 15/02/2022.

03/03/2022 - 12:02:36 Sistema O item 0009 tem como novo arrematante RODRIGUES RIBEIRO & MACHADO SOARES LTDA com lance
de R$ 6,10.

03/03/2022 - 12:03:20 Sistema O fornecedor RODRIGUES RIBEIRO & MACHADO SOARES LTDA foi rejeitado para o item 0009 pelo
pregoeiro.

03/03/2022 - 12:03:20 Sistema Motivo: Conforme o Item do Edital 35.3.3( ....) juntamente com a certidão simplificada emitida pela Junta
Comercial, que deverá acompanhar a documentações acima aludidas, comprovando estar o mesmo em
vigor, com data de expedição não superior a 30 (trinta) dias da abertura do presente certame e certidão
específica; certidão especifica com validade 01/12/2021.

03/03/2022 - 12:03:20 Sistema O item 0009 tem como novo arrematante V A DE PAIVA - EIRELI com lance de R$ 6,20.

03/03/2022 - 12:03:48 Sistema O fornecedor RODRIGUES RIBEIRO & MACHADO SOARES LTDA foi rejeitado para o item 0010 pelo
pregoeiro.

03/03/2022 - 12:03:48 Sistema Motivo: Conforme o Item do Edital 35.3.3( ....) juntamente com a certidão simplificada emitida pela Junta
Comercial, que deverá acompanhar a documentações acima aludidas, comprovando estar o mesmo em
vigor, com data de expedição não superior a 30 (trinta) dias da abertura do presente certame e certidão
específica; certidão especifica com validade 01/12/2021.

03/03/2022 - 12:03:48 Sistema O item 0010 tem como novo arrematante V A DE PAIVA - EIRELI com lance de R$ 6,10.

03/03/2022 - 12:06:30 Pregoeiro SENHORES LICITANTES VAMOS SUSPENDER PRO ALMOÇO ,VOLTAREMOS AS 14;00

03/03/2022 - 14:14:09 Sistema O fornecedor RODRIGUES RIBEIRO & MACHADO SOARES LTDA foi rejeitado para o item 0030 pelo
pregoeiro.

03/03/2022 - 14:14:09 Sistema Motivo: Conforme o Item do Edital 35.3.3( ....) juntamente com a certidão simplificada emitida pela Junta
Comercial, que deverá acompanhar a documentações acima aludidas, comprovando estar o mesmo em
vigor, com data de expedição não superior a 30 (trinta) dias da abertura do presente certame e certidão
específica; certidão especifica com validade 01/12/2021.

03/03/2022 - 14:14:09 Sistema O item 0030 tem como novo arrematante V A DE PAIVA - EIRELI com lance de R$ 6,00.

03/03/2022 - 14:14:26 Sistema O fornecedor RODRIGUES RIBEIRO & MACHADO SOARES LTDA foi rejeitado para o item 0029 pelo
pregoeiro.

03/03/2022 - 14:14:26 Sistema Motivo: Conforme o Item do Edital 35.3.3( ....) juntamente com a certidão simplificada emitida pela Junta
Comercial, que deverá acompanhar a documentações acima aludidas, comprovando estar o mesmo em
vigor, com data de expedição não superior a 30 (trinta) dias da abertura do presente certame e certidão
específica; certidão especifica com validade 01/12/2021.
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03/03/2022 - 14:14:26 Sistema O item 0029 tem como novo arrematante V A DE PAIVA - EIRELI com lance de R$ 6,00.

03/03/2022 - 14:15:50 Sistema O fornecedor EDNALDO JUNIOR DE SOUZA AMARAL EIRELLI foi rejeitado para o item 0031 pelo
pregoeiro.

03/03/2022 - 14:15:50 Sistema Motivo: Conforme edital item 35.2.6 Nao apresentou em sua totalidade ,certidão de açoes trabalhistas da 8º
reginol do trabalho-trt8.; Item 35.3.1. Certidão Negativa de Falência, Concordata, de recuperação judicial ou
extrajudicial (Lei nº 11.101, de 9.2.2005) e ente federal, juntamente com a Certidão indicativa dos cartórios
(...); Item 35.3.3(...)juntamente com a certidão simplificada emitida pela Junta Comercial, que deverá
acompanhar a documentações acima aludidas, comprovando estar o mesmo em vigor, com data de
expedição não superior a 30 (trinta) dias da abertura do presente certame e certidão específica; data
14/01/2022, abertura do certame 15/02/2022.

03/03/2022 - 14:15:50 Sistema O item 0031 tem como novo arrematante RODRIGUES RIBEIRO & MACHADO SOARES LTDA com lance
de R$ 5,85.

03/03/2022 - 14:16:15 Sistema O fornecedor RODRIGUES RIBEIRO & MACHADO SOARES LTDA foi rejeitado para o item 0031 pelo
pregoeiro.

03/03/2022 - 14:16:15 Sistema Motivo: Conforme o Item do Edital 35.3.3( ....) juntamente com a certidão simplificada emitida pela Junta
Comercial, que deverá acompanhar a documentações acima aludidas, comprovando estar o mesmo em
vigor, com data de expedição não superior a 30 (trinta) dias da abertura do presente certame e certidão
específica; certidão especifica com validade 01/12/2021.

03/03/2022 - 14:16:15 Sistema O item 0031 tem como novo arrematante V A DE PAIVA - EIRELI com lance de R$ 5,94.

03/03/2022 - 14:28:13 Sistema O Item 0012 foi adjudicado por SUZANA BORTOLI RODRIGUES.

03/03/2022 - 14:29:38 Sistema O fornecedor EDNALDO JUNIOR DE SOUZA AMARAL EIRELLI foi rejeitado para o item 0014 pelo
pregoeiro.

03/03/2022 - 14:29:38 Sistema Motivo: Conforme edital item 35.2.6 Nao apresentou em sua totalidade ,certidão de açoes trabalhistas da 8º
reginol do trabalho-trt8.; Item 35.3.1. Certidão Negativa de Falência, Concordata, de recuperação judicial ou
extrajudicial (Lei nº 11.101, de 9.2.2005) e ente federal, juntamente com a Certidão indicativa dos cartórios
(...); Item 35.3.3(...)juntamente com a certidão simplificada emitida pela Junta Comercial, que deverá
acompanhar a documentações acima aludidas, comprovando estar o mesmo em vigor, com data de
expedição não superior a 30 (trinta) dias da abertura do presente certame e certidão específica; data
14/01/2022, abertura do certame 15/02/2022.

03/03/2022 - 14:29:38 Sistema O item 0014 tem como novo arrematante V A DE PAIVA - EIRELI com lance de R$ 6,00.

03/03/2022 - 14:57:27 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0013. O prazo de envio é até às 18:00 do dia 04/03/2022.

03/03/2022 - 14:57:27 Sistema Motivo: solicito que seja encaminhado a proposta readequada e planilha de custos

03/03/2022 - 14:57:34 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0013. O prazo de envio é até às 18:00 do dia 04/03/2022.

03/03/2022 - 14:57:34 Sistema Motivo: solicito que seja encaminhado a proposta readequada e planilha de custos

03/03/2022 - 14:58:28 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0026. O prazo de envio é até às 18:00 do dia 04/03/2022.

03/03/2022 - 14:58:28 Sistema Motivo: solicito que seja encaminhado a proposta readequada e planilha de custos

03/03/2022 - 15:01:24 Sistema A diligência do item 0026 foi anexada ao processo.

03/03/2022 - 17:53:31 Sistema A diligência do item 0013 foi anexada ao processo.

03/03/2022 - 17:56:40 F. V A DE PAIVA - EIRELI Documentação Item 0013: Proposta Final com as devidas composições foram anexadas.

07/03/2022 - 14:46:06 Sistema O Item 0013 foi adjudicado por SUZANA BORTOLI RODRIGUES.

07/03/2022 - 14:46:11 Sistema O Item 0014 foi adjudicado por SUZANA BORTOLI RODRIGUES.

07/03/2022 - 14:46:18 Sistema O Item 0015 foi adjudicado por SUZANA BORTOLI RODRIGUES.

07/03/2022 - 14:46:24 Sistema O Item 0016 foi adjudicado por SUZANA BORTOLI RODRIGUES.

07/03/2022 - 14:46:28 Sistema O Item 0017 foi adjudicado por SUZANA BORTOLI RODRIGUES.

07/03/2022 - 14:46:33 Sistema O Item 0018 foi adjudicado por SUZANA BORTOLI RODRIGUES.

07/03/2022 - 14:46:38 Sistema O Item 0019 foi adjudicado por SUZANA BORTOLI RODRIGUES.

07/03/2022 - 14:46:43 Sistema O Item 0020 foi adjudicado por SUZANA BORTOLI RODRIGUES.

07/03/2022 - 14:46:52 Sistema O Item 0021 foi adjudicado por SUZANA BORTOLI RODRIGUES.

07/03/2022 - 14:46:56 Sistema O Item 0022 foi adjudicado por SUZANA BORTOLI RODRIGUES.

07/03/2022 - 14:47:00 Sistema O Item 0023 foi adjudicado por SUZANA BORTOLI RODRIGUES.

07/03/2022 - 14:47:05 Sistema O Item 0024 foi adjudicado por SUZANA BORTOLI RODRIGUES.

07/03/2022 - 14:47:10 Sistema O Item 0025 foi adjudicado por SUZANA BORTOLI RODRIGUES.

07/03/2022 - 14:47:15 Sistema O Item 0026 foi adjudicado por SUZANA BORTOLI RODRIGUES.

07/03/2022 - 14:47:28 Sistema O Item 0027 foi adjudicado por SUZANA BORTOLI RODRIGUES.

07/03/2022 - 14:47:40 Sistema O Item 0028 foi adjudicado por SUZANA BORTOLI RODRIGUES.

07/03/2022 - 14:47:47 Sistema O Item 0029 foi adjudicado por SUZANA BORTOLI RODRIGUES.

07/03/2022 - 14:47:52 Sistema O Item 0030 foi adjudicado por SUZANA BORTOLI RODRIGUES.

07/03/2022 - 14:50:52 Sistema O Item 0001 foi adjudicado por DEUSDETE ATAÍDE DE M JUNIOR.

07/03/2022 - 14:51:02 Sistema O Item 0002 foi adjudicado por DEUSDETE ATAÍDE DE M JUNIOR.

07/03/2022 - 14:51:06 Sistema O Item 0003 foi adjudicado por DEUSDETE ATAÍDE DE M JUNIOR.

07/03/2022 - 14:51:11 Sistema O Item 0004 foi adjudicado por DEUSDETE ATAÍDE DE M JUNIOR.

07/03/2022 - 14:51:16 Sistema O Item 0005 foi adjudicado por DEUSDETE ATAÍDE DE M JUNIOR.

07/03/2022 - 14:51:21 Sistema O Item 0006 foi adjudicado por DEUSDETE ATAÍDE DE M JUNIOR.

07/03/2022 - 15:02:42 Sistema O item 0006 teve a adjudicação revertida por DEUSDETE ATAÍDE DE M JUNIOR.
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07/03/2022 - 15:02:42 Sistema Motivo: Conforme o Item do Edital 35.3.3( ....) juntamente com a certidão simplificada emitida pela Junta
Comercial, que deverá acompanhar a documentações acima aludidas, comprovando estar o mesmo em
vigor, com data de expedição não superior a 30 (trinta) dias da

07/03/2022 - 15:03:43 Sistema O Item 0007 foi adjudicado por DEUSDETE ATAÍDE DE M JUNIOR.

07/03/2022 - 15:03:50 Sistema O Item 0008 foi adjudicado por DEUSDETE ATAÍDE DE M JUNIOR.

07/03/2022 - 15:03:57 Sistema O Item 0009 foi adjudicado por DEUSDETE ATAÍDE DE M JUNIOR.

07/03/2022 - 15:04:04 Sistema O Item 0010 foi adjudicado por DEUSDETE ATAÍDE DE M JUNIOR.

07/03/2022 - 15:04:18 Sistema O fornecedor RODRIGUES RIBEIRO & MACHADO SOARES LTDA foi rejeitado para o item 0006 pela
autoridade competente.

07/03/2022 - 15:04:18 Sistema Motivo: Conforme o Item do Edital 35.3.3( ....) juntamente com a certidão simplificada emitida pela Junta
Comercial, que deverá acompanhar a documentações acima aludidas, comprovando estar o mesmo em
vigor, com data de expedição não superior a 30 (trinta) dias da abertura do presente certame e certidão
específica; certidão especifica com validade 01/12/2021.

07/03/2022 - 15:04:18 Sistema O item 0006 tem como novo arrematante V A DE PAIVA - EIRELI com lance de R$ 6,05.

07/03/2022 - 15:04:25 Sistema O Item 0006 foi adjudicado por DEUSDETE ATAÍDE DE M JUNIOR.

08/03/2022 - 10:43:49 Sistema O Item 0011 foi adjudicado por DEUSDETE ATAÍDE DE M JUNIOR.

08/03/2022 - 10:44:25 Sistema O Item 0001 foi homologado por DEUSDETE ATAÍDE DE M JUNIOR.

08/03/2022 - 10:44:25 Sistema O Item 0002 foi homologado por DEUSDETE ATAÍDE DE M JUNIOR.

08/03/2022 - 10:44:25 Sistema O Item 0003 foi homologado por DEUSDETE ATAÍDE DE M JUNIOR.

08/03/2022 - 10:44:25 Sistema O Item 0004 foi homologado por DEUSDETE ATAÍDE DE M JUNIOR.

08/03/2022 - 10:44:25 Sistema O Item 0005 foi homologado por DEUSDETE ATAÍDE DE M JUNIOR.

08/03/2022 - 10:44:25 Sistema O Item 0006 foi homologado por DEUSDETE ATAÍDE DE M JUNIOR.

08/03/2022 - 10:44:25 Sistema O Item 0007 foi homologado por DEUSDETE ATAÍDE DE M JUNIOR.

08/03/2022 - 10:44:25 Sistema O Item 0008 foi homologado por DEUSDETE ATAÍDE DE M JUNIOR.

08/03/2022 - 10:44:25 Sistema O Item 0009 foi homologado por DEUSDETE ATAÍDE DE M JUNIOR.

08/03/2022 - 10:44:25 Sistema O Item 0010 foi homologado por DEUSDETE ATAÍDE DE M JUNIOR.

08/03/2022 - 10:44:25 Sistema O Item 0011 foi homologado por DEUSDETE ATAÍDE DE M JUNIOR.

08/03/2022 - 10:44:25 Sistema O Item 0012 foi homologado por DEUSDETE ATAÍDE DE M JUNIOR.

08/03/2022 - 10:44:25 Sistema O Item 0013 foi homologado por DEUSDETE ATAÍDE DE M JUNIOR.

08/03/2022 - 10:44:25 Sistema O Item 0014 foi homologado por DEUSDETE ATAÍDE DE M JUNIOR.

08/03/2022 - 10:44:25 Sistema O Item 0015 foi homologado por DEUSDETE ATAÍDE DE M JUNIOR.

08/03/2022 - 10:44:25 Sistema O Item 0016 foi homologado por DEUSDETE ATAÍDE DE M JUNIOR.

08/03/2022 - 10:44:25 Sistema O Item 0017 foi homologado por DEUSDETE ATAÍDE DE M JUNIOR.

08/03/2022 - 10:44:25 Sistema O Item 0018 foi homologado por DEUSDETE ATAÍDE DE M JUNIOR.

08/03/2022 - 10:44:25 Sistema O Item 0019 foi homologado por DEUSDETE ATAÍDE DE M JUNIOR.

08/03/2022 - 10:44:25 Sistema O Item 0020 foi homologado por DEUSDETE ATAÍDE DE M JUNIOR.

08/03/2022 - 10:44:25 Sistema O Item 0021 foi homologado por DEUSDETE ATAÍDE DE M JUNIOR.

08/03/2022 - 10:44:25 Sistema O Item 0022 foi homologado por DEUSDETE ATAÍDE DE M JUNIOR.

08/03/2022 - 10:44:25 Sistema O Item 0023 foi homologado por DEUSDETE ATAÍDE DE M JUNIOR.

08/03/2022 - 10:44:25 Sistema O Item 0024 foi homologado por DEUSDETE ATAÍDE DE M JUNIOR.

08/03/2022 - 10:44:25 Sistema O Item 0025 foi homologado por DEUSDETE ATAÍDE DE M JUNIOR.

08/03/2022 - 10:44:25 Sistema O Item 0026 foi homologado por DEUSDETE ATAÍDE DE M JUNIOR.

08/03/2022 - 10:44:25 Sistema O Item 0027 foi homologado por DEUSDETE ATAÍDE DE M JUNIOR.

08/03/2022 - 10:44:25 Sistema O Item 0028 foi homologado por DEUSDETE ATAÍDE DE M JUNIOR.

08/03/2022 - 10:44:25 Sistema O Item 0029 foi homologado por DEUSDETE ATAÍDE DE M JUNIOR.

08/03/2022 - 10:44:25 Sistema O Item 0030 foi homologado por DEUSDETE ATAÍDE DE M JUNIOR.

08/03/2022 - 10:50:01 Sistema O Item 0031 foi adjudicado por SUZANA BORTOLI RODRIGUES.

08/03/2022 - 10:51:23 Sistema O Item 0031 foi homologado por DEUSDETE ATAÍDE DE M JUNIOR.

SUZANA BORTOLI RODRIGUES

Pregoeiro

DEUSDETE ATAÍDE DE M JUNIOR
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Autoridade Competente

Edilson Leray Silva

Apoio

EDUARDO DE LIMA PEREIRA

Apoio
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