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ATA FINAL
Prefeitura Municipal de Marapanim
Prefeitura Municipal de Marapanim

Registro de Preços Eletrônico - 05/2022

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

30/03/2022 16:37 30/03/2022 18:00 06/04/2022 14:00 11/04/2022 08:59 11/04/2022 09:00

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

0001 LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO UTILITÁRIO OU
SIMILAR 4X4 À DIESEL, CABINE DUPLA,
MOTOR MÍNIMO 3.0 TURBO, COM AR
CONDICIONADO, COM NO MÁXIMO 05 (DOIS)
ANOS DE FABRICAÇÃO, COM 04 (QUATRO)
PORTAS, COM CAPACIDADE PARA
TRANSPORTE DE 05 (CINCO) PASSAGEIROS
INCLUINDO O CONDUTOR, PNEUS NOVOS,
ESPELHOS RETROVISORES EM AMBOS OS
LADOS, PELÍCULAS NOS VIDROS LATERAIS E
TRASEIROS, TODOS OS BANCOS COM APOIO
DE CABEÇA, CINTOS DE SEGURANÇA
RETRATEIS, LIMPADORES DE PÁRA-BRISA,
DIREÇÃO HIDRÁULICA, FREIOS ABS, AIRBAG
DUPLO, VEÍCULO LIMPO E DOCUMENTAÇÃO
EM DIA E EM ORDEM, COM TODOS OS ITENS
DO VEÍCULO FUNCIONANDO
PERFEITAMENTE. MANUTENÇÃO POR CONTA
DA CONTRATADA E COMBUSTÍVEL E
MOTORISTA POR CONTA DA CONTRATANTE.

5.067,51 48 - MÊS Homologado

0002 LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN, A PARTIR
DO ANO DE 2018 OU ACIMA, COM
CAPACIDADE DE 15 A 21 PASSAGEIROS,
DIESEL, COM POLTRONAS/BANCOS
CONFORTÁVEIS, AR CONDICIONADO,
PODENDO ESTES SEREM ADAPTADOS
ESCADA/RAMPA ACESSÓRIA, EM PERFEITO
ESTADO DE CONSERVAÇÃO, REVISADO
CONFORME O CÓDIGO DE TRÂNSITO
BRASILEIRO VIGENTE, JANELAS AMPLAS E
ESCURECIDAS DE FÁBRICA, MECÂNICA A
TODA PROVA, DOCUMENTAÇÃO EM DIA.

18.733,33 12 - MÊS Homologado

0003 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS UTILITÁRIO, MÍNIMO
1.400 CILINDRADAS, COM AR CONDICIONADO,
COM NO MÁXIMO 05 (DOIS) ANOS DE
FABRICAÇÃO, COM 04 (QUATRO) PORTAS,
COM CAPACIDADE PARA TRANSPORTE DE 05
(CINCO) PASSAGEIROS INCLUINDO O
CONDUTOR, MOVIDO À GASOLINA OU
ÁLCOOL/GASOLINA, PNEUS NOVOS,
ESPELHOS RETROVISORES EM AMBOS OS
LADOS, PROTETOR DE CARTER, PELÍCULAS
NOS VIDROS LATERAIS E TRASEIROS, TODOS
OS BANCOS COM APOIO DE CABEÇA, CINTOS
DE SEGURANÇA RETRATEIS, LIMPADORES DE
PÁRA-BRISA, DIREÇÃO HIDRÁULICA, FREIOS
ABS, AIRBAG DUPLO, VEÍCULO LIMPO E
DOCUMENTAÇÃO EM DIA E EM ORDEM, COM
TODOS OS ITENS DO VEÍCULO FUNCIONANDO
PERFEITAMENTE. MANUTENÇÃO POR CONTA
DA CONTRATADA E COMBUSTÍVEL E
MOTORISTA POR CONTA DA CONTRATANTE.

3.583,33 48 - MÊS Homologado

0004 PÁ MECÂNICA, INCLUSO MOTORISTA. 21.833,33 24 - MÊS Homologado

0005 MOTONIVELADORA DE 140 A 155 HP, INCLUSO
MORORISTA.

26.333,33 12 - MÊS Homologado

0006 RETROESCAVADEIRA, INCLUSO MOTORISTA. 29.278,95 24 - MÊS Homologado

0007 TRATOR ESTEIRA, INCLUSO MOTORISTA. 28.152,83 24 - MÊS Homologado

0008 CAÇAMBA TRUCK, INCLUSO MOTORISTA. 15.533,33 24 - MÊS Homologado

0009 CAÇAMBA TOCO, INCLUSO MOTORISTA. 13.500,00 24 - MÊS Homologado

0010 ROLO COMPACTADOR, INCLUSO MOTORISTA. 19.143,93 24 - MÊS Homologado

Documentos Anexados ao Processo
Data Documento
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30/03/2022 EDITAL PE 00-2022 - LOCAÇÃO DE MAQ. PESADAS E VEÍCULOS ASS.pdf

30/03/2022 MINUTA DE CONTRATO PE 00-2022 - LOCAÇÃO DE MAQ. PESADAS E VEÍCULOS ASS.pdf

30/03/2022 T R - LOCAÇÃO ASS.pdf

Mensagens Enviadas pelo Pregoeiro
Data Assunto Frase

11/04/2022 - 10:49 Negociação aberta para o processo
05/2022

Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 1,4,6,8,9,10 do processo 05/2022.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

11/04/2022 - 10:49 Negociação aberta para o processo
05/2022

Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 2,3,5,7 do processo 05/2022.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

11/04/2022 - 10:49 Agendamento da data limite da fase de
negociação

A data limite para negociação foi definida pelo pregoeiro para 11/04/2022 às 12:49.

Vencedores
Código Produto Fornecedor Modelo Marca/ Fabricante Melhor

Lance
Quantidade Valor Total

0001 LOCAÇÃO DE VEÍCULO
TIPO UTILITÁRIO OU
SIMILAR 4x4 à Diesel,
cabine dupla, motor
mínimo 3.0 turbo, com ar
condicionado, com no
máximo 05 (dois) anos de
fabricação, com 04
(quatro) portas, com
capacidade para
transporte de 05 (cinco)
passageiros incluindo o
condutor, pneus novos,
espelhos retrovisores em
ambos os lados, películas
nos vidros laterais e
traseiros, todos os bancos
com apoio de cabeça,
cintos de segurança
retrateis, limpadores de
pára-brisa, direção
hidráulica, freios ABS,
airbag duplo, veículo
limpo e documentação
em dia e em ordem, com
todos os itens do veículo
funcionando
perfeitamente.
Manutenção por conta da
contratada e combustível
e motorista por conta da
contratante.

TERRA LUZ
CONSTRUÇOES E
SERVIÇOS LTDA-EPP

S10 GM - CHEVRO LET 5.050,00 48 242.400,00

0002 Locação de veículo tipo
VAN, a partir do ano de
2018 ou acima, com
capacidade de 15 a 21
passageiros, diesel, com
poltronas/bancos
confortáveis, ar
condicionado, podendo
estes serem adaptados
escada/rampa acessória,
em perfeito estado de
conservação, revisado
conforme o Código de
Trânsito Brasileiro
vigente, janelas amplas e
escurecidas de fábrica,
mecânica a toda prova,
documentação em dia.

TERRA LUZ
CONSTRUÇOES E
SERVIÇOS LTDA-EPP

Sprinter Van Mercedes-Benz 13.050,00 12 156.600,00
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0003 Locação de Veículos
Utilitário, mínimo 1.400
cilindradas, com ar
condicionado, com no
máximo 05 (dois) anos de
fabricação, com 04
(quatro) portas, com
capacidade para
transporte de 05 (cinco)
passageiros incluindo o
condutor, movido à
gasolina ou
álcool/gasolina, pneus
novos, espelhos
retrovisores em ambos os
lados, protetor de Carter,
películas nos vidros
laterais e traseiros, todos
os bancos com apoio de
cabeça, cintos de
segurança retrateis,
limpadores de pára-brisa,
direção hidráulica, freios
ABS, airbag duplo,
veículo limpo e
documentação em dia e
em ordem, com todos os
itens do veículo
funcionando
perfeitamente.
Manutenção por conta da
contratada e combustível
e motorista por conta da
contratante.

TERRA LUZ
CONSTRUÇOES E
SERVIÇOS LTDA-EPP

STRADA FIAT 3.150,00 48 151.200,00

0004 Pá Mecânica, incluso
motorista.

TERRA LUZ
CONSTRUÇOES E
SERVIÇOS LTDA-EPP

WA200 Komatsu 19.800,00 24 475.200,00

0005 Motoniveladora de 140 a
155 HP, incluso
mororista.

TERRA LUZ
CONSTRUÇOES E
SERVIÇOS LTDA-EPP

140K Caterpillar 23.000,00 12 276.000,00

0006 Retroescavadeira, incluso
motorista.

TERRA LUZ
CONSTRUÇOES E
SERVIÇOS LTDA-EPP

580N Case 25.700,00 24 616.800,00

0007 Trator Esteira, incluso
motorista.

TERRA LUZ
CONSTRUÇOES E
SERVIÇOS LTDA-EPP

D6 T Caterpillar 26.100,00 24 626.400,00

0008 Caçamba Truck, incluso
motorista.

TERRA LUZ
CONSTRUÇOES E
SERVIÇOS LTDA-EPP

ATRON 1719 MERCEDESBENZ 13.400,00 24 321.600,00

0009 Caçamba Toco, incluso
motorista.

TERRA LUZ
CONSTRUÇOES E
SERVIÇOS LTDA-EPP

.170E22 IVECO 13.400,00 24 321.600,00

0010 Rolo Compactador,
incluso motorista.

TERRA LUZ
CONSTRUÇOES E
SERVIÇOS LTDA-EPP

CA15 Dynapac 19.000,00 24 456.000,00

Declarações Obrigatórias
Título Declaração

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

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

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

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

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas
0001 - LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO UTILITÁRIO OU SIMILAR 4x4 à Diesel, cabine dupla, motor
mínimo 3.0 turbo, com ar condicionado, com no máximo 05 (dois) anos de fabricação, com 04 (quatro)
portas, com capacidade para transporte de 05 (cinco) passageiros incluindo o condutor, pneus novos,
espelhos retrovisores em ambos os lados, películas nos vidros laterais e traseiros, todos os bancos
com apoio de cabeça, cintos de segurança retrateis, limpadores de pára-brisa, direção hidráulica, freios
ABS, airbag duplo, veículo limpo e documentação em dia e em ordem, com todos os itens do veículo
funcionando perfeitamente. Manutenção por conta da contratada e combustível e motorista por conta
da contratante.
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Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC
123/2006

D DOS S VASQUES
LTDA

37.356.450/0001-
21

08/04/2022 -
17:42:15

Toyota ou similar Toyota ou similar 48 5.067,51 243.240,48 Sim

TERRA LUZ
CONSTRUÇOES E
SERVIÇOS LTDA-EPP

14.045.720/0001-
88

08/04/2022 -
20:00:45

S10 GM - CHEVRO
LET

48 5.320,88 255.402,24 Sim

0002 - Locação de veículo tipo VAN, a partir do ano de 2018 ou acima, com capacidade de 15 a 21 passageiros, diesel, com
poltronas/bancos confortáveis, ar condicionado, podendo estes serem adaptados escada/rampa acessória, em perfeito estado de
conservação, revisado conforme o Código de Trânsito Brasileiro vigente, janelas amplas e escurecidas de fábrica, mecânica a
toda prova, documentação em dia.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

D DOS S VASQUES
LTDA

37.356.450/0001-
21

08/04/2022 -
17:42:15

Citroen ou Similar Citroen ou Similar 12 18.733,33 224.799,96 Sim

TERRA LUZ
CONSTRUÇOES E
SERVIÇOS LTDA-EPP

14.045.720/0001-
88

08/04/2022 -
20:00:45

Sprinter Van Mercedes-Benz 12 19.670,00 236.040,00 Sim

0003 - Locação de Veículos Utilitário, mínimo 1.400 cilindradas, com ar condicionado, com no máximo 05 (dois) anos de
fabricação, com 04 (quatro) portas, com capacidade para transporte de 05 (cinco) passageiros incluindo o condutor, movido à
gasolina ou álcool/gasolina, pneus novos, espelhos retrovisores em ambos os lados, protetor de Carter, películas nos vidros
laterais e traseiros, todos os bancos com apoio de cabeça, cintos de segurança retrateis, limpadores de pára-brisa, direção
hidráulica, freios ABS, airbag duplo, veículo limpo e documentação em dia e em ordem, com todos os itens do veículo
funcionando perfeitamente. Manutenção por conta da contratada e combustível e motorista por conta da contratante.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

D DOS S VASQUES
LTDA

37.356.450/0001-
21

08/04/2022 -
17:42:15

Fiat ou similar Fiat ou similar 48 3.583,33 171.999,84 Sim

TERRA LUZ
CONSTRUÇOES E
SERVIÇOS LTDA-EPP

14.045.720/0001-
88

08/04/2022 -
20:00:45

STRADA FIAT 48 3.762,50 180.600,00 Sim

0004 - Pá Mecânica, incluso motorista.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

D DOS S VASQUES
LTDA

37.356.450/0001-
21

08/04/2022 -
17:42:15

Fiatalis ou similar Fiatalis ou similar 24 21.833,33 523.999,92 Sim

TERRA LUZ
CONSTRUÇOES E
SERVIÇOS LTDA-EPP

14.045.720/0001-
88

08/04/2022 -
20:00:45

WA200 Komatsu 24 22.925,00 550.200,00 Sim

0005 - Motoniveladora de 140 a 155 HP, incluso mororista.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

D DOS S VASQUES
LTDA

37.356.450/0001-
21

08/04/2022 -
17:42:15

Fiatalis ou similar Fiatalis ou similar 12 26.333,33 315.999,96 Sim

TERRA LUZ
CONSTRUÇOES E
SERVIÇOS LTDA-EPP

14.045.720/0001-
88

08/04/2022 -
20:00:45

140K Caterpillar 12 27.650,00 331.800,00 Sim

0006 - Retroescavadeira, incluso motorista.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

D DOS S VASQUES
LTDA

37.356.450/0001-
21

08/04/2022 -
17:42:15

Fiatalis ou similar Fiatalis ou similar 24 29.278,95 702.694,80 Sim

TERRA LUZ
CONSTRUÇOES E
SERVIÇOS LTDA-EPP

14.045.720/0001-
88

08/04/2022 -
20:00:45

580N Case 24 30.742,89 737.829,36 Sim

0007 - Trator Esteira, incluso motorista.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

D DOS S VASQUES
LTDA

37.356.450/0001-
21

08/04/2022 -
17:42:15

Fiatalis ou similar Fiatalis ou similar 24 28.152,83 675.667,92 Sim

TERRA LUZ
CONSTRUÇOES E
SERVIÇOS LTDA-EPP

14.045.720/0001-
88

08/04/2022 -
20:00:45

D6 T Caterpillar 24 29.560,47 709.451,28 Sim

0008 - Caçamba Truck, incluso motorista.
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Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC
123/2006

D DOS S VASQUES
LTDA

37.356.450/0001-
21

08/04/2022 -
17:42:15

Fiatalis ou similar Fiatalis ou similar 24 15.533,33 372.799,92 Sim

TERRA LUZ
CONSTRUÇOES E
SERVIÇOS LTDA-EPP

14.045.720/0001-
88

08/04/2022 -
20:00:45

ATRON 1719 MERCEDESBENZ 24 16.310,00 391.440,00 Sim

0009 - Caçamba Toco, incluso motorista.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

D DOS S VASQUES
LTDA

37.356.450/0001-
21

08/04/2022 -
17:42:15

Fiatalis ou similar Fiatalis ou similar 24 13.500,00 324.000,00 Sim

TERRA LUZ
CONSTRUÇOES E
SERVIÇOS LTDA-EPP

14.045.720/0001-
88

08/04/2022 -
20:00:45

.170E22 IVECO 24 14.175,00 340.200,00 Sim

0010 - Rolo Compactador, incluso motorista.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

D DOS S VASQUES
LTDA

37.356.450/0001-
21

08/04/2022 -
17:42:15

Fiatalis ou similar Fiatalis ou similar 24 19.143,93 459.454,32 Sim

TERRA LUZ
CONSTRUÇOES E
SERVIÇOS LTDA-EPP

14.045.720/0001-
88

08/04/2022 -
20:00:45

CA15 Dynapac 24 20.101,12 482.426,88 Sim

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

TERRA LUZ CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA-EPP 14.045.720/0001-88 90 dias

D DOS S VASQUES LTDA 37.356.450/0001-21 90 dias

Lances Enviados
0001 - LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO UTILITÁRIO OU SIMILAR 4x4 à Diesel, cabine dupla, motor
mínimo 3.0 turbo, com ar condicionado, com no máximo 05 (dois) anos de fabricação, com 04 (quatro)
portas, com capacidade para transporte de 05 (cinco) passageiros incluindo o condutor, pneus novos,
espelhos retrovisores em ambos os lados, películas nos vidros laterais e traseiros, todos os bancos
com apoio de cabeça, cintos de segurança retrateis, limpadores de pára-brisa, direção hidráulica, freios
ABS, airbag duplo, veículo limpo e documentação em dia e em ordem, com todos os itens do veículo
funcionando perfeitamente. Manutenção por conta da contratada e combustível e motorista por conta
da contratante.
Data Valor CNPJ Situação

08/04/2022 - 17:42:15 5.067,51 (proposta) 37.356.450/0001-21 - D DOS S
VASQUES LTDA

Cancelado - Não atendeu as exigências do edital, item 8.5.4 no tocante
a Certidão de ações trabalhistas de autos físicos do estado da sede da
licitante, 8.5.6 no tocante a Prova de inscrição no cadastro de
contribuintes Municipal considerando a natureza do objeto, 8.6.2
considerando que o documento não possui assinatura do representante
legal, 8.6.4 no tocante a apresentação das notas explicativas às
demonstrações contábeis, conforme Acórdão: 1544/2008, TCU-
Primeira Câmara– Relator MARCOS BEMQUERER, bem como do
ACÓRDÃO Nº 37.838/2020 TCMPA, 8.6.11 considerando que a
Certidão Especifica apresentada não possui informações sobre a
existência de empresa e/ou participação societária em nome da(s)
pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) sócias da licitante, mas sim de
arquivamento e 8.8 considerando que não possui assinatura do
representante legal 11/04/2022 13:09:36

08/04/2022 - 20:00:45 5.320,88 (proposta) 14.045.720/0001-88 - TERRA LUZ
CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA-
EPP

Válido

11/04/2022 - 10:22:33 5.050,00 14.045.720/0001-88 - TERRA LUZ
CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA-
EPP

Válido

0002 - Locação de veículo tipo VAN, a partir do ano de 2018 ou acima, com capacidade de 15 a 21 passageiros, diesel, com
poltronas/bancos confortáveis, ar condicionado, podendo estes serem adaptados escada/rampa acessória, em perfeito estado de
conservação, revisado conforme o Código de Trânsito Brasileiro vigente, janelas amplas e escurecidas de fábrica, mecânica a
toda prova, documentação em dia.
Data Valor CNPJ Situação
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08/04/2022 - 17:42:15 18.733,33 (proposta) 37.356.450/0001-21 - D DOS S
VASQUES LTDA

Cancelado - Não atendeu as exigências do edital, item 8.5.4 no tocante
a Certidão de ações trabalhistas de autos físicos do estado da sede da
licitante, 8.5.6 no tocante a Prova de inscrição no cadastro de
contribuintes Municipal considerando a natureza do objeto, 8.6.2
considerando que o documento não possui assinatura do representante
legal, 8.6.4 no tocante a apresentação das notas explicativas às
demonstrações contábeis, conforme Acórdão: 1544/2008, TCU-
Primeira Câmara– Relator MARCOS BEMQUERER, bem como do
ACÓRDÃO Nº 37.838/2020 TCMPA, 8.6.11 considerando que a
Certidão Especifica apresentada não possui informações sobre a
existência de empresa e/ou participação societária em nome da(s)
pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) sócias da licitante, mas sim de
arquivamento e 8.8 considerando que não possui assinatura do
representante legal 11/04/2022 13:09:36

08/04/2022 - 20:00:45 19.670,00 (proposta) 14.045.720/0001-88 - TERRA LUZ
CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA-
EPP

Válido

11/04/2022 - 10:22:46 16.000,00 14.045.720/0001-88 - TERRA LUZ
CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA-
EPP

Válido

11/04/2022 - 10:29:51 15.999,99 37.356.450/0001-21 - D DOS S
VASQUES LTDA

Cancelado - Não atendeu as exigências do edital, item 8.5.4 no tocante
a Certidão de ações trabalhistas de autos físicos do estado da sede da
licitante, 8.5.6 no tocante a Prova de inscrição no cadastro de
contribuintes Municipal considerando a natureza do objeto, 8.6.2
considerando que o documento não possui assinatura do representante
legal, 8.6.4 no tocante a apresentação das notas explicativas às
demonstrações contábeis, conforme Acórdão: 1544/2008, TCU-
Primeira Câmara– Relator MARCOS BEMQUERER, bem como do
ACÓRDÃO Nº 37.838/2020 TCMPA, 8.6.11 considerando que a
Certidão Especifica apresentada não possui informações sobre a
existência de empresa e/ou participação societária em nome da(s)
pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) sócias da licitante, mas sim de
arquivamento e 8.8 considerando que não possui assinatura do
representante legal 11/04/2022 13:09:36

11/04/2022 - 10:30:20 15.700,00 14.045.720/0001-88 - TERRA LUZ
CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA-
EPP

Válido

11/04/2022 - 10:31:06 15.699,99 37.356.450/0001-21 - D DOS S
VASQUES LTDA

Cancelado - Não atendeu as exigências do edital, item 8.5.4 no tocante
a Certidão de ações trabalhistas de autos físicos do estado da sede da
licitante, 8.5.6 no tocante a Prova de inscrição no cadastro de
contribuintes Municipal considerando a natureza do objeto, 8.6.2
considerando que o documento não possui assinatura do representante
legal, 8.6.4 no tocante a apresentação das notas explicativas às
demonstrações contábeis, conforme Acórdão: 1544/2008, TCU-
Primeira Câmara– Relator MARCOS BEMQUERER, bem como do
ACÓRDÃO Nº 37.838/2020 TCMPA, 8.6.11 considerando que a
Certidão Especifica apresentada não possui informações sobre a
existência de empresa e/ou participação societária em nome da(s)
pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) sócias da licitante, mas sim de
arquivamento e 8.8 considerando que não possui assinatura do
representante legal 11/04/2022 13:09:36

11/04/2022 - 10:32:12 15.500,00 14.045.720/0001-88 - TERRA LUZ
CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA-
EPP

Válido

11/04/2022 - 10:32:37 15.499,99 37.356.450/0001-21 - D DOS S
VASQUES LTDA

Cancelado - Não atendeu as exigências do edital, item 8.5.4 no tocante
a Certidão de ações trabalhistas de autos físicos do estado da sede da
licitante, 8.5.6 no tocante a Prova de inscrição no cadastro de
contribuintes Municipal considerando a natureza do objeto, 8.6.2
considerando que o documento não possui assinatura do representante
legal, 8.6.4 no tocante a apresentação das notas explicativas às
demonstrações contábeis, conforme Acórdão: 1544/2008, TCU-
Primeira Câmara– Relator MARCOS BEMQUERER, bem como do
ACÓRDÃO Nº 37.838/2020 TCMPA, 8.6.11 considerando que a
Certidão Especifica apresentada não possui informações sobre a
existência de empresa e/ou participação societária em nome da(s)
pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) sócias da licitante, mas sim de
arquivamento e 8.8 considerando que não possui assinatura do
representante legal 11/04/2022 13:09:36

11/04/2022 - 10:33:24 15.200,00 14.045.720/0001-88 - TERRA LUZ
CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA-
EPP

Válido

11/04/2022 - 10:33:49 15.199,99 37.356.450/0001-21 - D DOS S
VASQUES LTDA

Cancelado - Não atendeu as exigências do edital, item 8.5.4 no tocante
a Certidão de ações trabalhistas de autos físicos do estado da sede da
licitante, 8.5.6 no tocante a Prova de inscrição no cadastro de
contribuintes Municipal considerando a natureza do objeto, 8.6.2
considerando que o documento não possui assinatura do representante
legal, 8.6.4 no tocante a apresentação das notas explicativas às
demonstrações contábeis, conforme Acórdão: 1544/2008, TCU-
Primeira Câmara– Relator MARCOS BEMQUERER, bem como do
ACÓRDÃO Nº 37.838/2020 TCMPA, 8.6.11 considerando que a
Certidão Especifica apresentada não possui informações sobre a
existência de empresa e/ou participação societária em nome da(s)
pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) sócias da licitante, mas sim de
arquivamento e 8.8 considerando que não possui assinatura do
representante legal 11/04/2022 13:09:36

11/04/2022 - 10:34:27 15.100,00 14.045.720/0001-88 - TERRA LUZ
CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA-
EPP

Válido
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11/04/2022 - 10:35:03 15.099,99 37.356.450/0001-21 - D DOS S
VASQUES LTDA

Cancelado - Não atendeu as exigências do edital, item 8.5.4 no tocante
a Certidão de ações trabalhistas de autos físicos do estado da sede da
licitante, 8.5.6 no tocante a Prova de inscrição no cadastro de
contribuintes Municipal considerando a natureza do objeto, 8.6.2
considerando que o documento não possui assinatura do representante
legal, 8.6.4 no tocante a apresentação das notas explicativas às
demonstrações contábeis, conforme Acórdão: 1544/2008, TCU-
Primeira Câmara– Relator MARCOS BEMQUERER, bem como do
ACÓRDÃO Nº 37.838/2020 TCMPA, 8.6.11 considerando que a
Certidão Especifica apresentada não possui informações sobre a
existência de empresa e/ou participação societária em nome da(s)
pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) sócias da licitante, mas sim de
arquivamento e 8.8 considerando que não possui assinatura do
representante legal 11/04/2022 13:09:36

11/04/2022 - 10:35:50 14.050,00 14.045.720/0001-88 - TERRA LUZ
CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA-
EPP

Válido

11/04/2022 - 10:36:10 14.049,99 37.356.450/0001-21 - D DOS S
VASQUES LTDA

Cancelado - Não atendeu as exigências do edital, item 8.5.4 no tocante
a Certidão de ações trabalhistas de autos físicos do estado da sede da
licitante, 8.5.6 no tocante a Prova de inscrição no cadastro de
contribuintes Municipal considerando a natureza do objeto, 8.6.2
considerando que o documento não possui assinatura do representante
legal, 8.6.4 no tocante a apresentação das notas explicativas às
demonstrações contábeis, conforme Acórdão: 1544/2008, TCU-
Primeira Câmara– Relator MARCOS BEMQUERER, bem como do
ACÓRDÃO Nº 37.838/2020 TCMPA, 8.6.11 considerando que a
Certidão Especifica apresentada não possui informações sobre a
existência de empresa e/ou participação societária em nome da(s)
pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) sócias da licitante, mas sim de
arquivamento e 8.8 considerando que não possui assinatura do
representante legal 11/04/2022 13:09:36

11/04/2022 - 10:36:46 14.000,00 14.045.720/0001-88 - TERRA LUZ
CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA-
EPP

Válido

11/04/2022 - 10:37:03 13.999,99 37.356.450/0001-21 - D DOS S
VASQUES LTDA

Cancelado - Não atendeu as exigências do edital, item 8.5.4 no tocante
a Certidão de ações trabalhistas de autos físicos do estado da sede da
licitante, 8.5.6 no tocante a Prova de inscrição no cadastro de
contribuintes Municipal considerando a natureza do objeto, 8.6.2
considerando que o documento não possui assinatura do representante
legal, 8.6.4 no tocante a apresentação das notas explicativas às
demonstrações contábeis, conforme Acórdão: 1544/2008, TCU-
Primeira Câmara– Relator MARCOS BEMQUERER, bem como do
ACÓRDÃO Nº 37.838/2020 TCMPA, 8.6.11 considerando que a
Certidão Especifica apresentada não possui informações sobre a
existência de empresa e/ou participação societária em nome da(s)
pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) sócias da licitante, mas sim de
arquivamento e 8.8 considerando que não possui assinatura do
representante legal 11/04/2022 13:09:36

11/04/2022 - 10:37:33 13.900,00 14.045.720/0001-88 - TERRA LUZ
CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA-
EPP

Válido

11/04/2022 - 10:37:57 13.899,99 37.356.450/0001-21 - D DOS S
VASQUES LTDA

Cancelado - Não atendeu as exigências do edital, item 8.5.4 no tocante
a Certidão de ações trabalhistas de autos físicos do estado da sede da
licitante, 8.5.6 no tocante a Prova de inscrição no cadastro de
contribuintes Municipal considerando a natureza do objeto, 8.6.2
considerando que o documento não possui assinatura do representante
legal, 8.6.4 no tocante a apresentação das notas explicativas às
demonstrações contábeis, conforme Acórdão: 1544/2008, TCU-
Primeira Câmara– Relator MARCOS BEMQUERER, bem como do
ACÓRDÃO Nº 37.838/2020 TCMPA, 8.6.11 considerando que a
Certidão Especifica apresentada não possui informações sobre a
existência de empresa e/ou participação societária em nome da(s)
pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) sócias da licitante, mas sim de
arquivamento e 8.8 considerando que não possui assinatura do
representante legal 11/04/2022 13:09:36

11/04/2022 - 10:38:26 13.700,00 14.045.720/0001-88 - TERRA LUZ
CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA-
EPP

Válido

11/04/2022 - 10:38:50 13.699,99 37.356.450/0001-21 - D DOS S
VASQUES LTDA

Cancelado - Não atendeu as exigências do edital, item 8.5.4 no tocante
a Certidão de ações trabalhistas de autos físicos do estado da sede da
licitante, 8.5.6 no tocante a Prova de inscrição no cadastro de
contribuintes Municipal considerando a natureza do objeto, 8.6.2
considerando que o documento não possui assinatura do representante
legal, 8.6.4 no tocante a apresentação das notas explicativas às
demonstrações contábeis, conforme Acórdão: 1544/2008, TCU-
Primeira Câmara– Relator MARCOS BEMQUERER, bem como do
ACÓRDÃO Nº 37.838/2020 TCMPA, 8.6.11 considerando que a
Certidão Especifica apresentada não possui informações sobre a
existência de empresa e/ou participação societária em nome da(s)
pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) sócias da licitante, mas sim de
arquivamento e 8.8 considerando que não possui assinatura do
representante legal 11/04/2022 13:09:36

11/04/2022 - 10:39:28 13.500,00 14.045.720/0001-88 - TERRA LUZ
CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA-
EPP

Válido
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11/04/2022 - 10:41:24 13.399,99 37.356.450/0001-21 - D DOS S
VASQUES LTDA

Cancelado - Não atendeu as exigências do edital, item 8.5.4 no tocante
a Certidão de ações trabalhistas de autos físicos do estado da sede da
licitante, 8.5.6 no tocante a Prova de inscrição no cadastro de
contribuintes Municipal considerando a natureza do objeto, 8.6.2
considerando que o documento não possui assinatura do representante
legal, 8.6.4 no tocante a apresentação das notas explicativas às
demonstrações contábeis, conforme Acórdão: 1544/2008, TCU-
Primeira Câmara– Relator MARCOS BEMQUERER, bem como do
ACÓRDÃO Nº 37.838/2020 TCMPA, 8.6.11 considerando que a
Certidão Especifica apresentada não possui informações sobre a
existência de empresa e/ou participação societária em nome da(s)
pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) sócias da licitante, mas sim de
arquivamento e 8.8 considerando que não possui assinatura do
representante legal 11/04/2022 13:09:36

11/04/2022 - 10:41:47 13.300,00 14.045.720/0001-88 - TERRA LUZ
CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA-
EPP

Válido

11/04/2022 - 10:43:24 13.299,99 37.356.450/0001-21 - D DOS S
VASQUES LTDA

Cancelado - Não atendeu as exigências do edital, item 8.5.4 no tocante
a Certidão de ações trabalhistas de autos físicos do estado da sede da
licitante, 8.5.6 no tocante a Prova de inscrição no cadastro de
contribuintes Municipal considerando a natureza do objeto, 8.6.2
considerando que o documento não possui assinatura do representante
legal, 8.6.4 no tocante a apresentação das notas explicativas às
demonstrações contábeis, conforme Acórdão: 1544/2008, TCU-
Primeira Câmara– Relator MARCOS BEMQUERER, bem como do
ACÓRDÃO Nº 37.838/2020 TCMPA, 8.6.11 considerando que a
Certidão Especifica apresentada não possui informações sobre a
existência de empresa e/ou participação societária em nome da(s)
pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) sócias da licitante, mas sim de
arquivamento e 8.8 considerando que não possui assinatura do
representante legal 11/04/2022 13:09:36

11/04/2022 - 10:43:48 13.200,00 14.045.720/0001-88 - TERRA LUZ
CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA-
EPP

Válido

11/04/2022 - 10:45:30 13.100,00 37.356.450/0001-21 - D DOS S
VASQUES LTDA

Cancelado - Não atendeu as exigências do edital, item 8.5.4 no tocante
a Certidão de ações trabalhistas de autos físicos do estado da sede da
licitante, 8.5.6 no tocante a Prova de inscrição no cadastro de
contribuintes Municipal considerando a natureza do objeto, 8.6.2
considerando que o documento não possui assinatura do representante
legal, 8.6.4 no tocante a apresentação das notas explicativas às
demonstrações contábeis, conforme Acórdão: 1544/2008, TCU-
Primeira Câmara– Relator MARCOS BEMQUERER, bem como do
ACÓRDÃO Nº 37.838/2020 TCMPA, 8.6.11 considerando que a
Certidão Especifica apresentada não possui informações sobre a
existência de empresa e/ou participação societária em nome da(s)
pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) sócias da licitante, mas sim de
arquivamento e 8.8 considerando que não possui assinatura do
representante legal 11/04/2022 13:09:36

11/04/2022 - 10:45:49 13.050,00 14.045.720/0001-88 - TERRA LUZ
CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA-
EPP

Válido

11/04/2022 - 10:46:16 13.000,00 37.356.450/0001-21 - D DOS S
VASQUES LTDA

Cancelado - Não atendeu as exigências do edital, item 8.5.4 no tocante
a Certidão de ações trabalhistas de autos físicos do estado da sede da
licitante, 8.5.6 no tocante a Prova de inscrição no cadastro de
contribuintes Municipal considerando a natureza do objeto, 8.6.2
considerando que o documento não possui assinatura do representante
legal, 8.6.4 no tocante a apresentação das notas explicativas às
demonstrações contábeis, conforme Acórdão: 1544/2008, TCU-
Primeira Câmara– Relator MARCOS BEMQUERER, bem como do
ACÓRDÃO Nº 37.838/2020 TCMPA, 8.6.11 considerando que a
Certidão Especifica apresentada não possui informações sobre a
existência de empresa e/ou participação societária em nome da(s)
pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) sócias da licitante, mas sim de
arquivamento e 8.8 considerando que não possui assinatura do
representante legal 11/04/2022 13:09:36

0003 - Locação de Veículos Utilitário, mínimo 1.400 cilindradas, com ar condicionado, com no máximo 05 (dois) anos de
fabricação, com 04 (quatro) portas, com capacidade para transporte de 05 (cinco) passageiros incluindo o condutor, movido à
gasolina ou álcool/gasolina, pneus novos, espelhos retrovisores em ambos os lados, protetor de Carter, películas nos vidros
laterais e traseiros, todos os bancos com apoio de cabeça, cintos de segurança retrateis, limpadores de pára-brisa, direção
hidráulica, freios ABS, airbag duplo, veículo limpo e documentação em dia e em ordem, com todos os itens do veículo
funcionando perfeitamente. Manutenção por conta da contratada e combustível e motorista por conta da contratante.
Data Valor CNPJ Situação

08/04/2022 - 17:42:15 3.583,33 (proposta) 37.356.450/0001-21 - D DOS S
VASQUES LTDA

Cancelado - Não atendeu as exigências do edital, item 8.5.4 no tocante
a Certidão de ações trabalhistas de autos físicos do estado da sede da
licitante, 8.5.6 no tocante a Prova de inscrição no cadastro de
contribuintes Municipal considerando a natureza do objeto, 8.6.2
considerando que o documento não possui assinatura do representante
legal, 8.6.4 no tocante a apresentação das notas explicativas às
demonstrações contábeis, conforme Acórdão: 1544/2008, TCU-
Primeira Câmara– Relator MARCOS BEMQUERER, bem como do
ACÓRDÃO Nº 37.838/2020 TCMPA, 8.6.11 considerando que a
Certidão Especifica apresentada não possui informações sobre a
existência de empresa e/ou participação societária em nome da(s)
pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) sócias da licitante, mas sim de
arquivamento e 8.8 considerando que não possui assinatura do
representante legal 11/04/2022 13:09:36

08/04/2022 - 20:00:45 3.762,50 (proposta) 14.045.720/0001-88 - TERRA LUZ
CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA-
EPP

Válido
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11/04/2022 - 10:23:00 3.550,00 14.045.720/0001-88 - TERRA LUZ
CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA-
EPP

Válido

11/04/2022 - 10:31:21 3.549,99 37.356.450/0001-21 - D DOS S
VASQUES LTDA

Cancelado - Não atendeu as exigências do edital, item 8.5.4 no tocante
a Certidão de ações trabalhistas de autos físicos do estado da sede da
licitante, 8.5.6 no tocante a Prova de inscrição no cadastro de
contribuintes Municipal considerando a natureza do objeto, 8.6.2
considerando que o documento não possui assinatura do representante
legal, 8.6.4 no tocante a apresentação das notas explicativas às
demonstrações contábeis, conforme Acórdão: 1544/2008, TCU-
Primeira Câmara– Relator MARCOS BEMQUERER, bem como do
ACÓRDÃO Nº 37.838/2020 TCMPA, 8.6.11 considerando que a
Certidão Especifica apresentada não possui informações sobre a
existência de empresa e/ou participação societária em nome da(s)
pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) sócias da licitante, mas sim de
arquivamento e 8.8 considerando que não possui assinatura do
representante legal 11/04/2022 13:09:36

11/04/2022 - 10:32:29 3.540,00 14.045.720/0001-88 - TERRA LUZ
CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA-
EPP

Válido

11/04/2022 - 10:32:44 3.539,99 37.356.450/0001-21 - D DOS S
VASQUES LTDA

Cancelado - Não atendeu as exigências do edital, item 8.5.4 no tocante
a Certidão de ações trabalhistas de autos físicos do estado da sede da
licitante, 8.5.6 no tocante a Prova de inscrição no cadastro de
contribuintes Municipal considerando a natureza do objeto, 8.6.2
considerando que o documento não possui assinatura do representante
legal, 8.6.4 no tocante a apresentação das notas explicativas às
demonstrações contábeis, conforme Acórdão: 1544/2008, TCU-
Primeira Câmara– Relator MARCOS BEMQUERER, bem como do
ACÓRDÃO Nº 37.838/2020 TCMPA, 8.6.11 considerando que a
Certidão Especifica apresentada não possui informações sobre a
existência de empresa e/ou participação societária em nome da(s)
pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) sócias da licitante, mas sim de
arquivamento e 8.8 considerando que não possui assinatura do
representante legal 11/04/2022 13:09:36

11/04/2022 - 10:33:33 3.500,00 14.045.720/0001-88 - TERRA LUZ
CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA-
EPP

Válido

11/04/2022 - 10:34:01 3.499,99 37.356.450/0001-21 - D DOS S
VASQUES LTDA

Cancelado - Não atendeu as exigências do edital, item 8.5.4 no tocante
a Certidão de ações trabalhistas de autos físicos do estado da sede da
licitante, 8.5.6 no tocante a Prova de inscrição no cadastro de
contribuintes Municipal considerando a natureza do objeto, 8.6.2
considerando que o documento não possui assinatura do representante
legal, 8.6.4 no tocante a apresentação das notas explicativas às
demonstrações contábeis, conforme Acórdão: 1544/2008, TCU-
Primeira Câmara– Relator MARCOS BEMQUERER, bem como do
ACÓRDÃO Nº 37.838/2020 TCMPA, 8.6.11 considerando que a
Certidão Especifica apresentada não possui informações sobre a
existência de empresa e/ou participação societária em nome da(s)
pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) sócias da licitante, mas sim de
arquivamento e 8.8 considerando que não possui assinatura do
representante legal 11/04/2022 13:09:36

11/04/2022 - 10:34:35 3.450,00 14.045.720/0001-88 - TERRA LUZ
CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA-
EPP

Válido

11/04/2022 - 10:35:25 3.449,99 37.356.450/0001-21 - D DOS S
VASQUES LTDA

Cancelado - Não atendeu as exigências do edital, item 8.5.4 no tocante
a Certidão de ações trabalhistas de autos físicos do estado da sede da
licitante, 8.5.6 no tocante a Prova de inscrição no cadastro de
contribuintes Municipal considerando a natureza do objeto, 8.6.2
considerando que o documento não possui assinatura do representante
legal, 8.6.4 no tocante a apresentação das notas explicativas às
demonstrações contábeis, conforme Acórdão: 1544/2008, TCU-
Primeira Câmara– Relator MARCOS BEMQUERER, bem como do
ACÓRDÃO Nº 37.838/2020 TCMPA, 8.6.11 considerando que a
Certidão Especifica apresentada não possui informações sobre a
existência de empresa e/ou participação societária em nome da(s)
pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) sócias da licitante, mas sim de
arquivamento e 8.8 considerando que não possui assinatura do
representante legal 11/04/2022 13:09:36

11/04/2022 - 10:35:59 3.420,00 14.045.720/0001-88 - TERRA LUZ
CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA-
EPP

Válido

11/04/2022 - 10:36:16 3.419,99 37.356.450/0001-21 - D DOS S
VASQUES LTDA

Cancelado - Não atendeu as exigências do edital, item 8.5.4 no tocante
a Certidão de ações trabalhistas de autos físicos do estado da sede da
licitante, 8.5.6 no tocante a Prova de inscrição no cadastro de
contribuintes Municipal considerando a natureza do objeto, 8.6.2
considerando que o documento não possui assinatura do representante
legal, 8.6.4 no tocante a apresentação das notas explicativas às
demonstrações contábeis, conforme Acórdão: 1544/2008, TCU-
Primeira Câmara– Relator MARCOS BEMQUERER, bem como do
ACÓRDÃO Nº 37.838/2020 TCMPA, 8.6.11 considerando que a
Certidão Especifica apresentada não possui informações sobre a
existência de empresa e/ou participação societária em nome da(s)
pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) sócias da licitante, mas sim de
arquivamento e 8.8 considerando que não possui assinatura do
representante legal 11/04/2022 13:09:36

11/04/2022 - 10:36:53 3.400,00 14.045.720/0001-88 - TERRA LUZ
CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA-
EPP

Válido
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11/04/2022 - 10:37:08 3.399,99 37.356.450/0001-21 - D DOS S
VASQUES LTDA

Cancelado - Não atendeu as exigências do edital, item 8.5.4 no tocante
a Certidão de ações trabalhistas de autos físicos do estado da sede da
licitante, 8.5.6 no tocante a Prova de inscrição no cadastro de
contribuintes Municipal considerando a natureza do objeto, 8.6.2
considerando que o documento não possui assinatura do representante
legal, 8.6.4 no tocante a apresentação das notas explicativas às
demonstrações contábeis, conforme Acórdão: 1544/2008, TCU-
Primeira Câmara– Relator MARCOS BEMQUERER, bem como do
ACÓRDÃO Nº 37.838/2020 TCMPA, 8.6.11 considerando que a
Certidão Especifica apresentada não possui informações sobre a
existência de empresa e/ou participação societária em nome da(s)
pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) sócias da licitante, mas sim de
arquivamento e 8.8 considerando que não possui assinatura do
representante legal 11/04/2022 13:09:36

11/04/2022 - 10:37:40 3.350,00 14.045.720/0001-88 - TERRA LUZ
CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA-
EPP

Válido

11/04/2022 - 10:38:05 3.349,99 37.356.450/0001-21 - D DOS S
VASQUES LTDA

Cancelado - Não atendeu as exigências do edital, item 8.5.4 no tocante
a Certidão de ações trabalhistas de autos físicos do estado da sede da
licitante, 8.5.6 no tocante a Prova de inscrição no cadastro de
contribuintes Municipal considerando a natureza do objeto, 8.6.2
considerando que o documento não possui assinatura do representante
legal, 8.6.4 no tocante a apresentação das notas explicativas às
demonstrações contábeis, conforme Acórdão: 1544/2008, TCU-
Primeira Câmara– Relator MARCOS BEMQUERER, bem como do
ACÓRDÃO Nº 37.838/2020 TCMPA, 8.6.11 considerando que a
Certidão Especifica apresentada não possui informações sobre a
existência de empresa e/ou participação societária em nome da(s)
pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) sócias da licitante, mas sim de
arquivamento e 8.8 considerando que não possui assinatura do
representante legal 11/04/2022 13:09:36

11/04/2022 - 10:38:35 3.330,00 14.045.720/0001-88 - TERRA LUZ
CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA-
EPP

Válido

11/04/2022 - 10:38:56 3.329,99 37.356.450/0001-21 - D DOS S
VASQUES LTDA

Cancelado - Não atendeu as exigências do edital, item 8.5.4 no tocante
a Certidão de ações trabalhistas de autos físicos do estado da sede da
licitante, 8.5.6 no tocante a Prova de inscrição no cadastro de
contribuintes Municipal considerando a natureza do objeto, 8.6.2
considerando que o documento não possui assinatura do representante
legal, 8.6.4 no tocante a apresentação das notas explicativas às
demonstrações contábeis, conforme Acórdão: 1544/2008, TCU-
Primeira Câmara– Relator MARCOS BEMQUERER, bem como do
ACÓRDÃO Nº 37.838/2020 TCMPA, 8.6.11 considerando que a
Certidão Especifica apresentada não possui informações sobre a
existência de empresa e/ou participação societária em nome da(s)
pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) sócias da licitante, mas sim de
arquivamento e 8.8 considerando que não possui assinatura do
representante legal 11/04/2022 13:09:36

11/04/2022 - 10:39:38 3.320,00 14.045.720/0001-88 - TERRA LUZ
CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA-
EPP

Válido

11/04/2022 - 10:41:36 3.319,99 37.356.450/0001-21 - D DOS S
VASQUES LTDA

Cancelado - Não atendeu as exigências do edital, item 8.5.4 no tocante
a Certidão de ações trabalhistas de autos físicos do estado da sede da
licitante, 8.5.6 no tocante a Prova de inscrição no cadastro de
contribuintes Municipal considerando a natureza do objeto, 8.6.2
considerando que o documento não possui assinatura do representante
legal, 8.6.4 no tocante a apresentação das notas explicativas às
demonstrações contábeis, conforme Acórdão: 1544/2008, TCU-
Primeira Câmara– Relator MARCOS BEMQUERER, bem como do
ACÓRDÃO Nº 37.838/2020 TCMPA, 8.6.11 considerando que a
Certidão Especifica apresentada não possui informações sobre a
existência de empresa e/ou participação societária em nome da(s)
pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) sócias da licitante, mas sim de
arquivamento e 8.8 considerando que não possui assinatura do
representante legal 11/04/2022 13:09:36

11/04/2022 - 10:42:01 3.300,00 14.045.720/0001-88 - TERRA LUZ
CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA-
EPP

Válido

11/04/2022 - 10:43:49 3.299,99 37.356.450/0001-21 - D DOS S
VASQUES LTDA

Cancelado - Não atendeu as exigências do edital, item 8.5.4 no tocante
a Certidão de ações trabalhistas de autos físicos do estado da sede da
licitante, 8.5.6 no tocante a Prova de inscrição no cadastro de
contribuintes Municipal considerando a natureza do objeto, 8.6.2
considerando que o documento não possui assinatura do representante
legal, 8.6.4 no tocante a apresentação das notas explicativas às
demonstrações contábeis, conforme Acórdão: 1544/2008, TCU-
Primeira Câmara– Relator MARCOS BEMQUERER, bem como do
ACÓRDÃO Nº 37.838/2020 TCMPA, 8.6.11 considerando que a
Certidão Especifica apresentada não possui informações sobre a
existência de empresa e/ou participação societária em nome da(s)
pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) sócias da licitante, mas sim de
arquivamento e 8.8 considerando que não possui assinatura do
representante legal 11/04/2022 13:09:36

11/04/2022 - 10:44:45 3.250,00 14.045.720/0001-88 - TERRA LUZ
CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA-
EPP

Válido
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11/04/2022 - 10:45:37 3.200,00 37.356.450/0001-21 - D DOS S
VASQUES LTDA

Cancelado - Não atendeu as exigências do edital, item 8.5.4 no tocante
a Certidão de ações trabalhistas de autos físicos do estado da sede da
licitante, 8.5.6 no tocante a Prova de inscrição no cadastro de
contribuintes Municipal considerando a natureza do objeto, 8.6.2
considerando que o documento não possui assinatura do representante
legal, 8.6.4 no tocante a apresentação das notas explicativas às
demonstrações contábeis, conforme Acórdão: 1544/2008, TCU-
Primeira Câmara– Relator MARCOS BEMQUERER, bem como do
ACÓRDÃO Nº 37.838/2020 TCMPA, 8.6.11 considerando que a
Certidão Especifica apresentada não possui informações sobre a
existência de empresa e/ou participação societária em nome da(s)
pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) sócias da licitante, mas sim de
arquivamento e 8.8 considerando que não possui assinatura do
representante legal 11/04/2022 13:09:36

11/04/2022 - 10:46:00 3.150,00 14.045.720/0001-88 - TERRA LUZ
CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA-
EPP

Válido

11/04/2022 - 10:46:27 3.100,00 37.356.450/0001-21 - D DOS S
VASQUES LTDA

Cancelado - Não atendeu as exigências do edital, item 8.5.4 no tocante
a Certidão de ações trabalhistas de autos físicos do estado da sede da
licitante, 8.5.6 no tocante a Prova de inscrição no cadastro de
contribuintes Municipal considerando a natureza do objeto, 8.6.2
considerando que o documento não possui assinatura do representante
legal, 8.6.4 no tocante a apresentação das notas explicativas às
demonstrações contábeis, conforme Acórdão: 1544/2008, TCU-
Primeira Câmara– Relator MARCOS BEMQUERER, bem como do
ACÓRDÃO Nº 37.838/2020 TCMPA, 8.6.11 considerando que a
Certidão Especifica apresentada não possui informações sobre a
existência de empresa e/ou participação societária em nome da(s)
pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) sócias da licitante, mas sim de
arquivamento e 8.8 considerando que não possui assinatura do
representante legal 11/04/2022 13:09:36

0004 - Pá Mecânica, incluso motorista.
Data Valor CNPJ Situação

08/04/2022 - 17:42:15 21.833,33 (proposta) 37.356.450/0001-21 - D DOS S
VASQUES LTDA

Cancelado - Não atendeu as exigências do edital, item 8.5.4 no tocante
a Certidão de ações trabalhistas de autos físicos do estado da sede da
licitante, 8.5.6 no tocante a Prova de inscrição no cadastro de
contribuintes Municipal considerando a natureza do objeto, 8.6.2
considerando que o documento não possui assinatura do representante
legal, 8.6.4 no tocante a apresentação das notas explicativas às
demonstrações contábeis, conforme Acórdão: 1544/2008, TCU-
Primeira Câmara– Relator MARCOS BEMQUERER, bem como do
ACÓRDÃO Nº 37.838/2020 TCMPA, 8.6.11 considerando que a
Certidão Especifica apresentada não possui informações sobre a
existência de empresa e/ou participação societária em nome da(s)
pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) sócias da licitante, mas sim de
arquivamento e 8.8 considerando que não possui assinatura do
representante legal 11/04/2022 13:09:36

08/04/2022 - 20:00:45 22.925,00 (proposta) 14.045.720/0001-88 - TERRA LUZ
CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA-
EPP

Válido

11/04/2022 - 10:23:09 21.500,00 14.045.720/0001-88 - TERRA LUZ
CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA-
EPP

Válido

11/04/2022 - 10:31:36 21.499,99 37.356.450/0001-21 - D DOS S
VASQUES LTDA

Cancelado - Não atendeu as exigências do edital, item 8.5.4 no tocante
a Certidão de ações trabalhistas de autos físicos do estado da sede da
licitante, 8.5.6 no tocante a Prova de inscrição no cadastro de
contribuintes Municipal considerando a natureza do objeto, 8.6.2
considerando que o documento não possui assinatura do representante
legal, 8.6.4 no tocante a apresentação das notas explicativas às
demonstrações contábeis, conforme Acórdão: 1544/2008, TCU-
Primeira Câmara– Relator MARCOS BEMQUERER, bem como do
ACÓRDÃO Nº 37.838/2020 TCMPA, 8.6.11 considerando que a
Certidão Especifica apresentada não possui informações sobre a
existência de empresa e/ou participação societária em nome da(s)
pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) sócias da licitante, mas sim de
arquivamento e 8.8 considerando que não possui assinatura do
representante legal 11/04/2022 13:09:36

11/04/2022 - 10:32:39 21.300,00 14.045.720/0001-88 - TERRA LUZ
CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA-
EPP

Válido

11/04/2022 - 10:32:49 21.299,99 37.356.450/0001-21 - D DOS S
VASQUES LTDA

Cancelado - Não atendeu as exigências do edital, item 8.5.4 no tocante
a Certidão de ações trabalhistas de autos físicos do estado da sede da
licitante, 8.5.6 no tocante a Prova de inscrição no cadastro de
contribuintes Municipal considerando a natureza do objeto, 8.6.2
considerando que o documento não possui assinatura do representante
legal, 8.6.4 no tocante a apresentação das notas explicativas às
demonstrações contábeis, conforme Acórdão: 1544/2008, TCU-
Primeira Câmara– Relator MARCOS BEMQUERER, bem como do
ACÓRDÃO Nº 37.838/2020 TCMPA, 8.6.11 considerando que a
Certidão Especifica apresentada não possui informações sobre a
existência de empresa e/ou participação societária em nome da(s)
pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) sócias da licitante, mas sim de
arquivamento e 8.8 considerando que não possui assinatura do
representante legal 11/04/2022 13:09:36

11/04/2022 - 10:33:42 21.100,00 14.045.720/0001-88 - TERRA LUZ
CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA-
EPP

Válido
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11/04/2022 - 10:34:15 21.099,99 37.356.450/0001-21 - D DOS S
VASQUES LTDA

Cancelado - Não atendeu as exigências do edital, item 8.5.4 no tocante
a Certidão de ações trabalhistas de autos físicos do estado da sede da
licitante, 8.5.6 no tocante a Prova de inscrição no cadastro de
contribuintes Municipal considerando a natureza do objeto, 8.6.2
considerando que o documento não possui assinatura do representante
legal, 8.6.4 no tocante a apresentação das notas explicativas às
demonstrações contábeis, conforme Acórdão: 1544/2008, TCU-
Primeira Câmara– Relator MARCOS BEMQUERER, bem como do
ACÓRDÃO Nº 37.838/2020 TCMPA, 8.6.11 considerando que a
Certidão Especifica apresentada não possui informações sobre a
existência de empresa e/ou participação societária em nome da(s)
pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) sócias da licitante, mas sim de
arquivamento e 8.8 considerando que não possui assinatura do
representante legal 11/04/2022 13:09:36

11/04/2022 - 10:34:43 21.050,00 14.045.720/0001-88 - TERRA LUZ
CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA-
EPP

Válido

11/04/2022 - 10:35:31 21.049,99 37.356.450/0001-21 - D DOS S
VASQUES LTDA

Cancelado - Não atendeu as exigências do edital, item 8.5.4 no tocante
a Certidão de ações trabalhistas de autos físicos do estado da sede da
licitante, 8.5.6 no tocante a Prova de inscrição no cadastro de
contribuintes Municipal considerando a natureza do objeto, 8.6.2
considerando que o documento não possui assinatura do representante
legal, 8.6.4 no tocante a apresentação das notas explicativas às
demonstrações contábeis, conforme Acórdão: 1544/2008, TCU-
Primeira Câmara– Relator MARCOS BEMQUERER, bem como do
ACÓRDÃO Nº 37.838/2020 TCMPA, 8.6.11 considerando que a
Certidão Especifica apresentada não possui informações sobre a
existência de empresa e/ou participação societária em nome da(s)
pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) sócias da licitante, mas sim de
arquivamento e 8.8 considerando que não possui assinatura do
representante legal 11/04/2022 13:09:36

11/04/2022 - 10:36:14 21.000,00 14.045.720/0001-88 - TERRA LUZ
CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA-
EPP

Válido

11/04/2022 - 10:36:24 20.999,99 37.356.450/0001-21 - D DOS S
VASQUES LTDA

Cancelado - Não atendeu as exigências do edital, item 8.5.4 no tocante
a Certidão de ações trabalhistas de autos físicos do estado da sede da
licitante, 8.5.6 no tocante a Prova de inscrição no cadastro de
contribuintes Municipal considerando a natureza do objeto, 8.6.2
considerando que o documento não possui assinatura do representante
legal, 8.6.4 no tocante a apresentação das notas explicativas às
demonstrações contábeis, conforme Acórdão: 1544/2008, TCU-
Primeira Câmara– Relator MARCOS BEMQUERER, bem como do
ACÓRDÃO Nº 37.838/2020 TCMPA, 8.6.11 considerando que a
Certidão Especifica apresentada não possui informações sobre a
existência de empresa e/ou participação societária em nome da(s)
pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) sócias da licitante, mas sim de
arquivamento e 8.8 considerando que não possui assinatura do
representante legal 11/04/2022 13:09:36

11/04/2022 - 10:37:02 20.900,00 14.045.720/0001-88 - TERRA LUZ
CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA-
EPP

Válido

11/04/2022 - 10:37:17 20.899,99 37.356.450/0001-21 - D DOS S
VASQUES LTDA

Cancelado - Não atendeu as exigências do edital, item 8.5.4 no tocante
a Certidão de ações trabalhistas de autos físicos do estado da sede da
licitante, 8.5.6 no tocante a Prova de inscrição no cadastro de
contribuintes Municipal considerando a natureza do objeto, 8.6.2
considerando que o documento não possui assinatura do representante
legal, 8.6.4 no tocante a apresentação das notas explicativas às
demonstrações contábeis, conforme Acórdão: 1544/2008, TCU-
Primeira Câmara– Relator MARCOS BEMQUERER, bem como do
ACÓRDÃO Nº 37.838/2020 TCMPA, 8.6.11 considerando que a
Certidão Especifica apresentada não possui informações sobre a
existência de empresa e/ou participação societária em nome da(s)
pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) sócias da licitante, mas sim de
arquivamento e 8.8 considerando que não possui assinatura do
representante legal 11/04/2022 13:09:36

11/04/2022 - 10:37:49 20.700,00 14.045.720/0001-88 - TERRA LUZ
CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA-
EPP

Válido

11/04/2022 - 10:38:12 20.699,99 37.356.450/0001-21 - D DOS S
VASQUES LTDA

Cancelado - Não atendeu as exigências do edital, item 8.5.4 no tocante
a Certidão de ações trabalhistas de autos físicos do estado da sede da
licitante, 8.5.6 no tocante a Prova de inscrição no cadastro de
contribuintes Municipal considerando a natureza do objeto, 8.6.2
considerando que o documento não possui assinatura do representante
legal, 8.6.4 no tocante a apresentação das notas explicativas às
demonstrações contábeis, conforme Acórdão: 1544/2008, TCU-
Primeira Câmara– Relator MARCOS BEMQUERER, bem como do
ACÓRDÃO Nº 37.838/2020 TCMPA, 8.6.11 considerando que a
Certidão Especifica apresentada não possui informações sobre a
existência de empresa e/ou participação societária em nome da(s)
pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) sócias da licitante, mas sim de
arquivamento e 8.8 considerando que não possui assinatura do
representante legal 11/04/2022 13:09:36

11/04/2022 - 10:38:42 20.500,00 14.045.720/0001-88 - TERRA LUZ
CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA-
EPP

Válido
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11/04/2022 - 10:39:03 20.499,99 37.356.450/0001-21 - D DOS S
VASQUES LTDA

Cancelado - Não atendeu as exigências do edital, item 8.5.4 no tocante
a Certidão de ações trabalhistas de autos físicos do estado da sede da
licitante, 8.5.6 no tocante a Prova de inscrição no cadastro de
contribuintes Municipal considerando a natureza do objeto, 8.6.2
considerando que o documento não possui assinatura do representante
legal, 8.6.4 no tocante a apresentação das notas explicativas às
demonstrações contábeis, conforme Acórdão: 1544/2008, TCU-
Primeira Câmara– Relator MARCOS BEMQUERER, bem como do
ACÓRDÃO Nº 37.838/2020 TCMPA, 8.6.11 considerando que a
Certidão Especifica apresentada não possui informações sobre a
existência de empresa e/ou participação societária em nome da(s)
pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) sócias da licitante, mas sim de
arquivamento e 8.8 considerando que não possui assinatura do
representante legal 11/04/2022 13:09:36

11/04/2022 - 10:39:51 20.400,00 14.045.720/0001-88 - TERRA LUZ
CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA-
EPP

Válido

11/04/2022 - 10:40:45 20.399,99 37.356.450/0001-21 - D DOS S
VASQUES LTDA

Cancelado - Não atendeu as exigências do edital, item 8.5.4 no tocante
a Certidão de ações trabalhistas de autos físicos do estado da sede da
licitante, 8.5.6 no tocante a Prova de inscrição no cadastro de
contribuintes Municipal considerando a natureza do objeto, 8.6.2
considerando que o documento não possui assinatura do representante
legal, 8.6.4 no tocante a apresentação das notas explicativas às
demonstrações contábeis, conforme Acórdão: 1544/2008, TCU-
Primeira Câmara– Relator MARCOS BEMQUERER, bem como do
ACÓRDÃO Nº 37.838/2020 TCMPA, 8.6.11 considerando que a
Certidão Especifica apresentada não possui informações sobre a
existência de empresa e/ou participação societária em nome da(s)
pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) sócias da licitante, mas sim de
arquivamento e 8.8 considerando que não possui assinatura do
representante legal 11/04/2022 13:09:36

11/04/2022 - 10:42:08 20.200,00 14.045.720/0001-88 - TERRA LUZ
CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA-
EPP

Válido

11/04/2022 - 10:43:31 20.199,99 37.356.450/0001-21 - D DOS S
VASQUES LTDA

Cancelado - Não atendeu as exigências do edital, item 8.5.4 no tocante
a Certidão de ações trabalhistas de autos físicos do estado da sede da
licitante, 8.5.6 no tocante a Prova de inscrição no cadastro de
contribuintes Municipal considerando a natureza do objeto, 8.6.2
considerando que o documento não possui assinatura do representante
legal, 8.6.4 no tocante a apresentação das notas explicativas às
demonstrações contábeis, conforme Acórdão: 1544/2008, TCU-
Primeira Câmara– Relator MARCOS BEMQUERER, bem como do
ACÓRDÃO Nº 37.838/2020 TCMPA, 8.6.11 considerando que a
Certidão Especifica apresentada não possui informações sobre a
existência de empresa e/ou participação societária em nome da(s)
pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) sócias da licitante, mas sim de
arquivamento e 8.8 considerando que não possui assinatura do
representante legal 11/04/2022 13:09:36

11/04/2022 - 10:43:55 20.100,00 14.045.720/0001-88 - TERRA LUZ
CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA-
EPP

Válido

11/04/2022 - 10:45:43 20.050,00 37.356.450/0001-21 - D DOS S
VASQUES LTDA

Cancelado - Não atendeu as exigências do edital, item 8.5.4 no tocante
a Certidão de ações trabalhistas de autos físicos do estado da sede da
licitante, 8.5.6 no tocante a Prova de inscrição no cadastro de
contribuintes Municipal considerando a natureza do objeto, 8.6.2
considerando que o documento não possui assinatura do representante
legal, 8.6.4 no tocante a apresentação das notas explicativas às
demonstrações contábeis, conforme Acórdão: 1544/2008, TCU-
Primeira Câmara– Relator MARCOS BEMQUERER, bem como do
ACÓRDÃO Nº 37.838/2020 TCMPA, 8.6.11 considerando que a
Certidão Especifica apresentada não possui informações sobre a
existência de empresa e/ou participação societária em nome da(s)
pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) sócias da licitante, mas sim de
arquivamento e 8.8 considerando que não possui assinatura do
representante legal 11/04/2022 13:09:36

11/04/2022 - 10:46:07 20.000,00 14.045.720/0001-88 - TERRA LUZ
CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA-
EPP

Válido

11/04/2022 - 10:46:37 19.900,00 37.356.450/0001-21 - D DOS S
VASQUES LTDA

Cancelado - Não atendeu as exigências do edital, item 8.5.4 no tocante
a Certidão de ações trabalhistas de autos físicos do estado da sede da
licitante, 8.5.6 no tocante a Prova de inscrição no cadastro de
contribuintes Municipal considerando a natureza do objeto, 8.6.2
considerando que o documento não possui assinatura do representante
legal, 8.6.4 no tocante a apresentação das notas explicativas às
demonstrações contábeis, conforme Acórdão: 1544/2008, TCU-
Primeira Câmara– Relator MARCOS BEMQUERER, bem como do
ACÓRDÃO Nº 37.838/2020 TCMPA, 8.6.11 considerando que a
Certidão Especifica apresentada não possui informações sobre a
existência de empresa e/ou participação societária em nome da(s)
pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) sócias da licitante, mas sim de
arquivamento e 8.8 considerando que não possui assinatura do
representante legal 11/04/2022 13:09:36

11/04/2022 - 10:47:08 19.800,00 14.045.720/0001-88 - TERRA LUZ
CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA-
EPP

Válido

0005 - Motoniveladora de 140 a 155 HP, incluso mororista.
Data Valor CNPJ Situação
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08/04/2022 - 17:42:15 26.333,33 (proposta) 37.356.450/0001-21 - D DOS S
VASQUES LTDA

Cancelado - Não atendeu as exigências do edital, item 8.5.4 no tocante
a Certidão de ações trabalhistas de autos físicos do estado da sede da
licitante, 8.5.6 no tocante a Prova de inscrição no cadastro de
contribuintes Municipal considerando a natureza do objeto, 8.6.2
considerando que o documento não possui assinatura do representante
legal, 8.6.4 no tocante a apresentação das notas explicativas às
demonstrações contábeis, conforme Acórdão: 1544/2008, TCU-
Primeira Câmara– Relator MARCOS BEMQUERER, bem como do
ACÓRDÃO Nº 37.838/2020 TCMPA, 8.6.11 considerando que a
Certidão Especifica apresentada não possui informações sobre a
existência de empresa e/ou participação societária em nome da(s)
pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) sócias da licitante, mas sim de
arquivamento e 8.8 considerando que não possui assinatura do
representante legal 11/04/2022 13:09:36

08/04/2022 - 20:00:45 27.650,00 (proposta) 14.045.720/0001-88 - TERRA LUZ
CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA-
EPP

Válido

11/04/2022 - 10:23:17 25.500,00 14.045.720/0001-88 - TERRA LUZ
CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA-
EPP

Válido

11/04/2022 - 10:31:42 25.499,99 37.356.450/0001-21 - D DOS S
VASQUES LTDA

Cancelado - Não atendeu as exigências do edital, item 8.5.4 no tocante
a Certidão de ações trabalhistas de autos físicos do estado da sede da
licitante, 8.5.6 no tocante a Prova de inscrição no cadastro de
contribuintes Municipal considerando a natureza do objeto, 8.6.2
considerando que o documento não possui assinatura do representante
legal, 8.6.4 no tocante a apresentação das notas explicativas às
demonstrações contábeis, conforme Acórdão: 1544/2008, TCU-
Primeira Câmara– Relator MARCOS BEMQUERER, bem como do
ACÓRDÃO Nº 37.838/2020 TCMPA, 8.6.11 considerando que a
Certidão Especifica apresentada não possui informações sobre a
existência de empresa e/ou participação societária em nome da(s)
pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) sócias da licitante, mas sim de
arquivamento e 8.8 considerando que não possui assinatura do
representante legal 11/04/2022 13:09:36

11/04/2022 - 10:32:47 25.300,00 14.045.720/0001-88 - TERRA LUZ
CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA-
EPP

Válido

11/04/2022 - 10:32:55 25.299,99 37.356.450/0001-21 - D DOS S
VASQUES LTDA

Cancelado - Não atendeu as exigências do edital, item 8.5.4 no tocante
a Certidão de ações trabalhistas de autos físicos do estado da sede da
licitante, 8.5.6 no tocante a Prova de inscrição no cadastro de
contribuintes Municipal considerando a natureza do objeto, 8.6.2
considerando que o documento não possui assinatura do representante
legal, 8.6.4 no tocante a apresentação das notas explicativas às
demonstrações contábeis, conforme Acórdão: 1544/2008, TCU-
Primeira Câmara– Relator MARCOS BEMQUERER, bem como do
ACÓRDÃO Nº 37.838/2020 TCMPA, 8.6.11 considerando que a
Certidão Especifica apresentada não possui informações sobre a
existência de empresa e/ou participação societária em nome da(s)
pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) sócias da licitante, mas sim de
arquivamento e 8.8 considerando que não possui assinatura do
representante legal 11/04/2022 13:09:36

11/04/2022 - 10:33:48 25.100,00 14.045.720/0001-88 - TERRA LUZ
CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA-
EPP

Válido

11/04/2022 - 10:34:26 25.099,99 37.356.450/0001-21 - D DOS S
VASQUES LTDA

Cancelado - Não atendeu as exigências do edital, item 8.5.4 no tocante
a Certidão de ações trabalhistas de autos físicos do estado da sede da
licitante, 8.5.6 no tocante a Prova de inscrição no cadastro de
contribuintes Municipal considerando a natureza do objeto, 8.6.2
considerando que o documento não possui assinatura do representante
legal, 8.6.4 no tocante a apresentação das notas explicativas às
demonstrações contábeis, conforme Acórdão: 1544/2008, TCU-
Primeira Câmara– Relator MARCOS BEMQUERER, bem como do
ACÓRDÃO Nº 37.838/2020 TCMPA, 8.6.11 considerando que a
Certidão Especifica apresentada não possui informações sobre a
existência de empresa e/ou participação societária em nome da(s)
pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) sócias da licitante, mas sim de
arquivamento e 8.8 considerando que não possui assinatura do
representante legal 11/04/2022 13:09:36

11/04/2022 - 10:34:52 25.050,00 14.045.720/0001-88 - TERRA LUZ
CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA-
EPP

Válido

11/04/2022 - 10:35:42 25.049,99 37.356.450/0001-21 - D DOS S
VASQUES LTDA

Cancelado - Não atendeu as exigências do edital, item 8.5.4 no tocante
a Certidão de ações trabalhistas de autos físicos do estado da sede da
licitante, 8.5.6 no tocante a Prova de inscrição no cadastro de
contribuintes Municipal considerando a natureza do objeto, 8.6.2
considerando que o documento não possui assinatura do representante
legal, 8.6.4 no tocante a apresentação das notas explicativas às
demonstrações contábeis, conforme Acórdão: 1544/2008, TCU-
Primeira Câmara– Relator MARCOS BEMQUERER, bem como do
ACÓRDÃO Nº 37.838/2020 TCMPA, 8.6.11 considerando que a
Certidão Especifica apresentada não possui informações sobre a
existência de empresa e/ou participação societária em nome da(s)
pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) sócias da licitante, mas sim de
arquivamento e 8.8 considerando que não possui assinatura do
representante legal 11/04/2022 13:09:36

11/04/2022 - 10:36:22 25.000,00 14.045.720/0001-88 - TERRA LUZ
CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA-
EPP

Válido
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11/04/2022 - 10:36:32 24.999,99 37.356.450/0001-21 - D DOS S
VASQUES LTDA

Cancelado - Não atendeu as exigências do edital, item 8.5.4 no tocante
a Certidão de ações trabalhistas de autos físicos do estado da sede da
licitante, 8.5.6 no tocante a Prova de inscrição no cadastro de
contribuintes Municipal considerando a natureza do objeto, 8.6.2
considerando que o documento não possui assinatura do representante
legal, 8.6.4 no tocante a apresentação das notas explicativas às
demonstrações contábeis, conforme Acórdão: 1544/2008, TCU-
Primeira Câmara– Relator MARCOS BEMQUERER, bem como do
ACÓRDÃO Nº 37.838/2020 TCMPA, 8.6.11 considerando que a
Certidão Especifica apresentada não possui informações sobre a
existência de empresa e/ou participação societária em nome da(s)
pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) sócias da licitante, mas sim de
arquivamento e 8.8 considerando que não possui assinatura do
representante legal 11/04/2022 13:09:36

11/04/2022 - 10:37:09 24.900,00 14.045.720/0001-88 - TERRA LUZ
CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA-
EPP

Válido

11/04/2022 - 10:37:31 24.899,99 37.356.450/0001-21 - D DOS S
VASQUES LTDA

Cancelado - Não atendeu as exigências do edital, item 8.5.4 no tocante
a Certidão de ações trabalhistas de autos físicos do estado da sede da
licitante, 8.5.6 no tocante a Prova de inscrição no cadastro de
contribuintes Municipal considerando a natureza do objeto, 8.6.2
considerando que o documento não possui assinatura do representante
legal, 8.6.4 no tocante a apresentação das notas explicativas às
demonstrações contábeis, conforme Acórdão: 1544/2008, TCU-
Primeira Câmara– Relator MARCOS BEMQUERER, bem como do
ACÓRDÃO Nº 37.838/2020 TCMPA, 8.6.11 considerando que a
Certidão Especifica apresentada não possui informações sobre a
existência de empresa e/ou participação societária em nome da(s)
pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) sócias da licitante, mas sim de
arquivamento e 8.8 considerando que não possui assinatura do
representante legal 11/04/2022 13:09:36

11/04/2022 - 10:37:57 24.700,00 14.045.720/0001-88 - TERRA LUZ
CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA-
EPP

Válido

11/04/2022 - 10:38:17 23.699,99 37.356.450/0001-21 - D DOS S
VASQUES LTDA

Cancelado - Não atendeu as exigências do edital, item 8.5.4 no tocante
a Certidão de ações trabalhistas de autos físicos do estado da sede da
licitante, 8.5.6 no tocante a Prova de inscrição no cadastro de
contribuintes Municipal considerando a natureza do objeto, 8.6.2
considerando que o documento não possui assinatura do representante
legal, 8.6.4 no tocante a apresentação das notas explicativas às
demonstrações contábeis, conforme Acórdão: 1544/2008, TCU-
Primeira Câmara– Relator MARCOS BEMQUERER, bem como do
ACÓRDÃO Nº 37.838/2020 TCMPA, 8.6.11 considerando que a
Certidão Especifica apresentada não possui informações sobre a
existência de empresa e/ou participação societária em nome da(s)
pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) sócias da licitante, mas sim de
arquivamento e 8.8 considerando que não possui assinatura do
representante legal 11/04/2022 13:09:36

11/04/2022 - 10:38:47 23.500,00 14.045.720/0001-88 - TERRA LUZ
CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA-
EPP

Válido

11/04/2022 - 10:40:40 23.499,99 37.356.450/0001-21 - D DOS S
VASQUES LTDA

Cancelado - Não atendeu as exigências do edital, item 8.5.4 no tocante
a Certidão de ações trabalhistas de autos físicos do estado da sede da
licitante, 8.5.6 no tocante a Prova de inscrição no cadastro de
contribuintes Municipal considerando a natureza do objeto, 8.6.2
considerando que o documento não possui assinatura do representante
legal, 8.6.4 no tocante a apresentação das notas explicativas às
demonstrações contábeis, conforme Acórdão: 1544/2008, TCU-
Primeira Câmara– Relator MARCOS BEMQUERER, bem como do
ACÓRDÃO Nº 37.838/2020 TCMPA, 8.6.11 considerando que a
Certidão Especifica apresentada não possui informações sobre a
existência de empresa e/ou participação societária em nome da(s)
pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) sócias da licitante, mas sim de
arquivamento e 8.8 considerando que não possui assinatura do
representante legal 11/04/2022 13:09:36

11/04/2022 - 10:42:17 23.200,00 14.045.720/0001-88 - TERRA LUZ
CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA-
EPP

Válido

11/04/2022 - 10:43:55 23.199,99 37.356.450/0001-21 - D DOS S
VASQUES LTDA

Cancelado - Não atendeu as exigências do edital, item 8.5.4 no tocante
a Certidão de ações trabalhistas de autos físicos do estado da sede da
licitante, 8.5.6 no tocante a Prova de inscrição no cadastro de
contribuintes Municipal considerando a natureza do objeto, 8.6.2
considerando que o documento não possui assinatura do representante
legal, 8.6.4 no tocante a apresentação das notas explicativas às
demonstrações contábeis, conforme Acórdão: 1544/2008, TCU-
Primeira Câmara– Relator MARCOS BEMQUERER, bem como do
ACÓRDÃO Nº 37.838/2020 TCMPA, 8.6.11 considerando que a
Certidão Especifica apresentada não possui informações sobre a
existência de empresa e/ou participação societária em nome da(s)
pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) sócias da licitante, mas sim de
arquivamento e 8.8 considerando que não possui assinatura do
representante legal 11/04/2022 13:09:36

11/04/2022 - 10:44:10 23.100,00 14.045.720/0001-88 - TERRA LUZ
CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA-
EPP

Válido
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11/04/2022 - 10:45:55 23.050,00 37.356.450/0001-21 - D DOS S
VASQUES LTDA

Cancelado - Não atendeu as exigências do edital, item 8.5.4 no tocante
a Certidão de ações trabalhistas de autos físicos do estado da sede da
licitante, 8.5.6 no tocante a Prova de inscrição no cadastro de
contribuintes Municipal considerando a natureza do objeto, 8.6.2
considerando que o documento não possui assinatura do representante
legal, 8.6.4 no tocante a apresentação das notas explicativas às
demonstrações contábeis, conforme Acórdão: 1544/2008, TCU-
Primeira Câmara– Relator MARCOS BEMQUERER, bem como do
ACÓRDÃO Nº 37.838/2020 TCMPA, 8.6.11 considerando que a
Certidão Especifica apresentada não possui informações sobre a
existência de empresa e/ou participação societária em nome da(s)
pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) sócias da licitante, mas sim de
arquivamento e 8.8 considerando que não possui assinatura do
representante legal 11/04/2022 13:09:36

11/04/2022 - 10:46:13 23.000,00 14.045.720/0001-88 - TERRA LUZ
CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA-
EPP

Válido

11/04/2022 - 10:46:23 22.900,00 37.356.450/0001-21 - D DOS S
VASQUES LTDA

Cancelado - Não atendeu as exigências do edital, item 8.5.4 no tocante
a Certidão de ações trabalhistas de autos físicos do estado da sede da
licitante, 8.5.6 no tocante a Prova de inscrição no cadastro de
contribuintes Municipal considerando a natureza do objeto, 8.6.2
considerando que o documento não possui assinatura do representante
legal, 8.6.4 no tocante a apresentação das notas explicativas às
demonstrações contábeis, conforme Acórdão: 1544/2008, TCU-
Primeira Câmara– Relator MARCOS BEMQUERER, bem como do
ACÓRDÃO Nº 37.838/2020 TCMPA, 8.6.11 considerando que a
Certidão Especifica apresentada não possui informações sobre a
existência de empresa e/ou participação societária em nome da(s)
pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) sócias da licitante, mas sim de
arquivamento e 8.8 considerando que não possui assinatura do
representante legal 11/04/2022 13:09:36

0006 - Retroescavadeira, incluso motorista.
Data Valor CNPJ Situação

08/04/2022 - 17:42:15 29.278,95 (proposta) 37.356.450/0001-21 - D DOS S
VASQUES LTDA

Cancelado - Não atendeu as exigências do edital, item 8.5.4 no tocante
a Certidão de ações trabalhistas de autos físicos do estado da sede da
licitante, 8.5.6 no tocante a Prova de inscrição no cadastro de
contribuintes Municipal considerando a natureza do objeto, 8.6.2
considerando que o documento não possui assinatura do representante
legal, 8.6.4 no tocante a apresentação das notas explicativas às
demonstrações contábeis, conforme Acórdão: 1544/2008, TCU-
Primeira Câmara– Relator MARCOS BEMQUERER, bem como do
ACÓRDÃO Nº 37.838/2020 TCMPA, 8.6.11 considerando que a
Certidão Especifica apresentada não possui informações sobre a
existência de empresa e/ou participação societária em nome da(s)
pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) sócias da licitante, mas sim de
arquivamento e 8.8 considerando que não possui assinatura do
representante legal 11/04/2022 13:09:36

08/04/2022 - 20:00:45 30.742,89 (proposta) 14.045.720/0001-88 - TERRA LUZ
CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA-
EPP

Válido

11/04/2022 - 10:24:07 28.500,00 14.045.720/0001-88 - TERRA LUZ
CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA-
EPP

Válido

11/04/2022 - 10:31:48 28.499,99 37.356.450/0001-21 - D DOS S
VASQUES LTDA

Cancelado - Não atendeu as exigências do edital, item 8.5.4 no tocante
a Certidão de ações trabalhistas de autos físicos do estado da sede da
licitante, 8.5.6 no tocante a Prova de inscrição no cadastro de
contribuintes Municipal considerando a natureza do objeto, 8.6.2
considerando que o documento não possui assinatura do representante
legal, 8.6.4 no tocante a apresentação das notas explicativas às
demonstrações contábeis, conforme Acórdão: 1544/2008, TCU-
Primeira Câmara– Relator MARCOS BEMQUERER, bem como do
ACÓRDÃO Nº 37.838/2020 TCMPA, 8.6.11 considerando que a
Certidão Especifica apresentada não possui informações sobre a
existência de empresa e/ou participação societária em nome da(s)
pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) sócias da licitante, mas sim de
arquivamento e 8.8 considerando que não possui assinatura do
representante legal 11/04/2022 13:09:36

11/04/2022 - 10:32:55 28.300,00 14.045.720/0001-88 - TERRA LUZ
CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA-
EPP

Válido

11/04/2022 - 10:33:04 28.299,99 37.356.450/0001-21 - D DOS S
VASQUES LTDA

Cancelado - Não atendeu as exigências do edital, item 8.5.4 no tocante
a Certidão de ações trabalhistas de autos físicos do estado da sede da
licitante, 8.5.6 no tocante a Prova de inscrição no cadastro de
contribuintes Municipal considerando a natureza do objeto, 8.6.2
considerando que o documento não possui assinatura do representante
legal, 8.6.4 no tocante a apresentação das notas explicativas às
demonstrações contábeis, conforme Acórdão: 1544/2008, TCU-
Primeira Câmara– Relator MARCOS BEMQUERER, bem como do
ACÓRDÃO Nº 37.838/2020 TCMPA, 8.6.11 considerando que a
Certidão Especifica apresentada não possui informações sobre a
existência de empresa e/ou participação societária em nome da(s)
pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) sócias da licitante, mas sim de
arquivamento e 8.8 considerando que não possui assinatura do
representante legal 11/04/2022 13:09:36

11/04/2022 - 10:33:57 28.100,00 14.045.720/0001-88 - TERRA LUZ
CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA-
EPP

Válido
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11/04/2022 - 10:34:34 28.099,99 37.356.450/0001-21 - D DOS S
VASQUES LTDA

Cancelado - Não atendeu as exigências do edital, item 8.5.4 no tocante
a Certidão de ações trabalhistas de autos físicos do estado da sede da
licitante, 8.5.6 no tocante a Prova de inscrição no cadastro de
contribuintes Municipal considerando a natureza do objeto, 8.6.2
considerando que o documento não possui assinatura do representante
legal, 8.6.4 no tocante a apresentação das notas explicativas às
demonstrações contábeis, conforme Acórdão: 1544/2008, TCU-
Primeira Câmara– Relator MARCOS BEMQUERER, bem como do
ACÓRDÃO Nº 37.838/2020 TCMPA, 8.6.11 considerando que a
Certidão Especifica apresentada não possui informações sobre a
existência de empresa e/ou participação societária em nome da(s)
pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) sócias da licitante, mas sim de
arquivamento e 8.8 considerando que não possui assinatura do
representante legal 11/04/2022 13:09:36

11/04/2022 - 10:34:59 28.050,00 14.045.720/0001-88 - TERRA LUZ
CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA-
EPP

Válido

11/04/2022 - 10:35:48 28.049,99 37.356.450/0001-21 - D DOS S
VASQUES LTDA

Cancelado - Não atendeu as exigências do edital, item 8.5.4 no tocante
a Certidão de ações trabalhistas de autos físicos do estado da sede da
licitante, 8.5.6 no tocante a Prova de inscrição no cadastro de
contribuintes Municipal considerando a natureza do objeto, 8.6.2
considerando que o documento não possui assinatura do representante
legal, 8.6.4 no tocante a apresentação das notas explicativas às
demonstrações contábeis, conforme Acórdão: 1544/2008, TCU-
Primeira Câmara– Relator MARCOS BEMQUERER, bem como do
ACÓRDÃO Nº 37.838/2020 TCMPA, 8.6.11 considerando que a
Certidão Especifica apresentada não possui informações sobre a
existência de empresa e/ou participação societária em nome da(s)
pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) sócias da licitante, mas sim de
arquivamento e 8.8 considerando que não possui assinatura do
representante legal 11/04/2022 13:09:36

11/04/2022 - 10:36:27 28.000,00 14.045.720/0001-88 - TERRA LUZ
CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA-
EPP

Válido

11/04/2022 - 10:36:42 27.999,99 37.356.450/0001-21 - D DOS S
VASQUES LTDA

Cancelado - Não atendeu as exigências do edital, item 8.5.4 no tocante
a Certidão de ações trabalhistas de autos físicos do estado da sede da
licitante, 8.5.6 no tocante a Prova de inscrição no cadastro de
contribuintes Municipal considerando a natureza do objeto, 8.6.2
considerando que o documento não possui assinatura do representante
legal, 8.6.4 no tocante a apresentação das notas explicativas às
demonstrações contábeis, conforme Acórdão: 1544/2008, TCU-
Primeira Câmara– Relator MARCOS BEMQUERER, bem como do
ACÓRDÃO Nº 37.838/2020 TCMPA, 8.6.11 considerando que a
Certidão Especifica apresentada não possui informações sobre a
existência de empresa e/ou participação societária em nome da(s)
pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) sócias da licitante, mas sim de
arquivamento e 8.8 considerando que não possui assinatura do
representante legal 11/04/2022 13:09:36

11/04/2022 - 10:37:15 27.900,00 14.045.720/0001-88 - TERRA LUZ
CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA-
EPP

Válido

11/04/2022 - 10:37:37 27.899,99 37.356.450/0001-21 - D DOS S
VASQUES LTDA

Cancelado - Não atendeu as exigências do edital, item 8.5.4 no tocante
a Certidão de ações trabalhistas de autos físicos do estado da sede da
licitante, 8.5.6 no tocante a Prova de inscrição no cadastro de
contribuintes Municipal considerando a natureza do objeto, 8.6.2
considerando que o documento não possui assinatura do representante
legal, 8.6.4 no tocante a apresentação das notas explicativas às
demonstrações contábeis, conforme Acórdão: 1544/2008, TCU-
Primeira Câmara– Relator MARCOS BEMQUERER, bem como do
ACÓRDÃO Nº 37.838/2020 TCMPA, 8.6.11 considerando que a
Certidão Especifica apresentada não possui informações sobre a
existência de empresa e/ou participação societária em nome da(s)
pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) sócias da licitante, mas sim de
arquivamento e 8.8 considerando que não possui assinatura do
representante legal 11/04/2022 13:09:36

11/04/2022 - 10:38:05 27.700,00 14.045.720/0001-88 - TERRA LUZ
CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA-
EPP

Válido

11/04/2022 - 10:38:26 26.699,99 37.356.450/0001-21 - D DOS S
VASQUES LTDA

Cancelado - Não atendeu as exigências do edital, item 8.5.4 no tocante
a Certidão de ações trabalhistas de autos físicos do estado da sede da
licitante, 8.5.6 no tocante a Prova de inscrição no cadastro de
contribuintes Municipal considerando a natureza do objeto, 8.6.2
considerando que o documento não possui assinatura do representante
legal, 8.6.4 no tocante a apresentação das notas explicativas às
demonstrações contábeis, conforme Acórdão: 1544/2008, TCU-
Primeira Câmara– Relator MARCOS BEMQUERER, bem como do
ACÓRDÃO Nº 37.838/2020 TCMPA, 8.6.11 considerando que a
Certidão Especifica apresentada não possui informações sobre a
existência de empresa e/ou participação societária em nome da(s)
pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) sócias da licitante, mas sim de
arquivamento e 8.8 considerando que não possui assinatura do
representante legal 11/04/2022 13:09:36

11/04/2022 - 10:38:55 26.500,00 14.045.720/0001-88 - TERRA LUZ
CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA-
EPP

Válido
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11/04/2022 - 10:40:49 26.499,99 37.356.450/0001-21 - D DOS S
VASQUES LTDA

Cancelado - Não atendeu as exigências do edital, item 8.5.4 no tocante
a Certidão de ações trabalhistas de autos físicos do estado da sede da
licitante, 8.5.6 no tocante a Prova de inscrição no cadastro de
contribuintes Municipal considerando a natureza do objeto, 8.6.2
considerando que o documento não possui assinatura do representante
legal, 8.6.4 no tocante a apresentação das notas explicativas às
demonstrações contábeis, conforme Acórdão: 1544/2008, TCU-
Primeira Câmara– Relator MARCOS BEMQUERER, bem como do
ACÓRDÃO Nº 37.838/2020 TCMPA, 8.6.11 considerando que a
Certidão Especifica apresentada não possui informações sobre a
existência de empresa e/ou participação societária em nome da(s)
pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) sócias da licitante, mas sim de
arquivamento e 8.8 considerando que não possui assinatura do
representante legal 11/04/2022 13:09:36

11/04/2022 - 10:42:23 26.200,00 14.045.720/0001-88 - TERRA LUZ
CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA-
EPP

Válido

11/04/2022 - 10:43:39 26.199,99 37.356.450/0001-21 - D DOS S
VASQUES LTDA

Cancelado - Não atendeu as exigências do edital, item 8.5.4 no tocante
a Certidão de ações trabalhistas de autos físicos do estado da sede da
licitante, 8.5.6 no tocante a Prova de inscrição no cadastro de
contribuintes Municipal considerando a natureza do objeto, 8.6.2
considerando que o documento não possui assinatura do representante
legal, 8.6.4 no tocante a apresentação das notas explicativas às
demonstrações contábeis, conforme Acórdão: 1544/2008, TCU-
Primeira Câmara– Relator MARCOS BEMQUERER, bem como do
ACÓRDÃO Nº 37.838/2020 TCMPA, 8.6.11 considerando que a
Certidão Especifica apresentada não possui informações sobre a
existência de empresa e/ou participação societária em nome da(s)
pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) sócias da licitante, mas sim de
arquivamento e 8.8 considerando que não possui assinatura do
representante legal 11/04/2022 13:09:36

11/04/2022 - 10:44:20 26.100,00 14.045.720/0001-88 - TERRA LUZ
CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA-
EPP

Válido

11/04/2022 - 10:46:08 26.050,00 37.356.450/0001-21 - D DOS S
VASQUES LTDA

Cancelado - Não atendeu as exigências do edital, item 8.5.4 no tocante
a Certidão de ações trabalhistas de autos físicos do estado da sede da
licitante, 8.5.6 no tocante a Prova de inscrição no cadastro de
contribuintes Municipal considerando a natureza do objeto, 8.6.2
considerando que o documento não possui assinatura do representante
legal, 8.6.4 no tocante a apresentação das notas explicativas às
demonstrações contábeis, conforme Acórdão: 1544/2008, TCU-
Primeira Câmara– Relator MARCOS BEMQUERER, bem como do
ACÓRDÃO Nº 37.838/2020 TCMPA, 8.6.11 considerando que a
Certidão Especifica apresentada não possui informações sobre a
existência de empresa e/ou participação societária em nome da(s)
pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) sócias da licitante, mas sim de
arquivamento e 8.8 considerando que não possui assinatura do
representante legal 11/04/2022 13:09:36

11/04/2022 - 10:46:22 26.000,00 14.045.720/0001-88 - TERRA LUZ
CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA-
EPP

Válido

11/04/2022 - 10:46:32 25.900,00 37.356.450/0001-21 - D DOS S
VASQUES LTDA

Cancelado - Não atendeu as exigências do edital, item 8.5.4 no tocante
a Certidão de ações trabalhistas de autos físicos do estado da sede da
licitante, 8.5.6 no tocante a Prova de inscrição no cadastro de
contribuintes Municipal considerando a natureza do objeto, 8.6.2
considerando que o documento não possui assinatura do representante
legal, 8.6.4 no tocante a apresentação das notas explicativas às
demonstrações contábeis, conforme Acórdão: 1544/2008, TCU-
Primeira Câmara– Relator MARCOS BEMQUERER, bem como do
ACÓRDÃO Nº 37.838/2020 TCMPA, 8.6.11 considerando que a
Certidão Especifica apresentada não possui informações sobre a
existência de empresa e/ou participação societária em nome da(s)
pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) sócias da licitante, mas sim de
arquivamento e 8.8 considerando que não possui assinatura do
representante legal 11/04/2022 13:09:36

11/04/2022 - 10:46:54 25.700,00 14.045.720/0001-88 - TERRA LUZ
CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA-
EPP

Válido

0007 - Trator Esteira, incluso motorista.
Data Valor CNPJ Situação

08/04/2022 - 17:42:15 28.152,83 (proposta) 37.356.450/0001-21 - D DOS S
VASQUES LTDA

Cancelado - Não atendeu as exigências do edital, item 8.5.4 no tocante
a Certidão de ações trabalhistas de autos físicos do estado da sede da
licitante, 8.5.6 no tocante a Prova de inscrição no cadastro de
contribuintes Municipal considerando a natureza do objeto, 8.6.2
considerando que o documento não possui assinatura do representante
legal, 8.6.4 no tocante a apresentação das notas explicativas às
demonstrações contábeis, conforme Acórdão: 1544/2008, TCU-
Primeira Câmara– Relator MARCOS BEMQUERER, bem como do
ACÓRDÃO Nº 37.838/2020 TCMPA, 8.6.11 considerando que a
Certidão Especifica apresentada não possui informações sobre a
existência de empresa e/ou participação societária em nome da(s)
pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) sócias da licitante, mas sim de
arquivamento e 8.8 considerando que não possui assinatura do
representante legal 11/04/2022 13:09:36

08/04/2022 - 20:00:45 29.560,47 (proposta) 14.045.720/0001-88 - TERRA LUZ
CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA-
EPP

Válido

11/04/2022 - 10:24:38 27.500,00 14.045.720/0001-88 - TERRA LUZ
CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA-
EPP

Válido
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11/04/2022 - 10:31:56 27.499,99 37.356.450/0001-21 - D DOS S
VASQUES LTDA

Cancelado - Não atendeu as exigências do edital, item 8.5.4 no tocante
a Certidão de ações trabalhistas de autos físicos do estado da sede da
licitante, 8.5.6 no tocante a Prova de inscrição no cadastro de
contribuintes Municipal considerando a natureza do objeto, 8.6.2
considerando que o documento não possui assinatura do representante
legal, 8.6.4 no tocante a apresentação das notas explicativas às
demonstrações contábeis, conforme Acórdão: 1544/2008, TCU-
Primeira Câmara– Relator MARCOS BEMQUERER, bem como do
ACÓRDÃO Nº 37.838/2020 TCMPA, 8.6.11 considerando que a
Certidão Especifica apresentada não possui informações sobre a
existência de empresa e/ou participação societária em nome da(s)
pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) sócias da licitante, mas sim de
arquivamento e 8.8 considerando que não possui assinatura do
representante legal 11/04/2022 13:09:36

11/04/2022 - 10:33:04 27.300,00 14.045.720/0001-88 - TERRA LUZ
CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA-
EPP

Válido

11/04/2022 - 10:33:10 27.299,99 37.356.450/0001-21 - D DOS S
VASQUES LTDA

Cancelado - Não atendeu as exigências do edital, item 8.5.4 no tocante
a Certidão de ações trabalhistas de autos físicos do estado da sede da
licitante, 8.5.6 no tocante a Prova de inscrição no cadastro de
contribuintes Municipal considerando a natureza do objeto, 8.6.2
considerando que o documento não possui assinatura do representante
legal, 8.6.4 no tocante a apresentação das notas explicativas às
demonstrações contábeis, conforme Acórdão: 1544/2008, TCU-
Primeira Câmara– Relator MARCOS BEMQUERER, bem como do
ACÓRDÃO Nº 37.838/2020 TCMPA, 8.6.11 considerando que a
Certidão Especifica apresentada não possui informações sobre a
existência de empresa e/ou participação societária em nome da(s)
pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) sócias da licitante, mas sim de
arquivamento e 8.8 considerando que não possui assinatura do
representante legal 11/04/2022 13:09:36

11/04/2022 - 10:34:05 27.100,00 14.045.720/0001-88 - TERRA LUZ
CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA-
EPP

Válido

11/04/2022 - 10:34:43 27.099,99 37.356.450/0001-21 - D DOS S
VASQUES LTDA

Cancelado - Não atendeu as exigências do edital, item 8.5.4 no tocante
a Certidão de ações trabalhistas de autos físicos do estado da sede da
licitante, 8.5.6 no tocante a Prova de inscrição no cadastro de
contribuintes Municipal considerando a natureza do objeto, 8.6.2
considerando que o documento não possui assinatura do representante
legal, 8.6.4 no tocante a apresentação das notas explicativas às
demonstrações contábeis, conforme Acórdão: 1544/2008, TCU-
Primeira Câmara– Relator MARCOS BEMQUERER, bem como do
ACÓRDÃO Nº 37.838/2020 TCMPA, 8.6.11 considerando que a
Certidão Especifica apresentada não possui informações sobre a
existência de empresa e/ou participação societária em nome da(s)
pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) sócias da licitante, mas sim de
arquivamento e 8.8 considerando que não possui assinatura do
representante legal 11/04/2022 13:09:36

11/04/2022 - 10:35:06 27.050,00 14.045.720/0001-88 - TERRA LUZ
CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA-
EPP

Válido

11/04/2022 - 10:35:56 27.049,99 37.356.450/0001-21 - D DOS S
VASQUES LTDA

Cancelado - Não atendeu as exigências do edital, item 8.5.4 no tocante
a Certidão de ações trabalhistas de autos físicos do estado da sede da
licitante, 8.5.6 no tocante a Prova de inscrição no cadastro de
contribuintes Municipal considerando a natureza do objeto, 8.6.2
considerando que o documento não possui assinatura do representante
legal, 8.6.4 no tocante a apresentação das notas explicativas às
demonstrações contábeis, conforme Acórdão: 1544/2008, TCU-
Primeira Câmara– Relator MARCOS BEMQUERER, bem como do
ACÓRDÃO Nº 37.838/2020 TCMPA, 8.6.11 considerando que a
Certidão Especifica apresentada não possui informações sobre a
existência de empresa e/ou participação societária em nome da(s)
pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) sócias da licitante, mas sim de
arquivamento e 8.8 considerando que não possui assinatura do
representante legal 11/04/2022 13:09:36

11/04/2022 - 10:36:34 27.000,00 14.045.720/0001-88 - TERRA LUZ
CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA-
EPP

Válido

11/04/2022 - 10:36:48 26.999,99 37.356.450/0001-21 - D DOS S
VASQUES LTDA

Cancelado - Não atendeu as exigências do edital, item 8.5.4 no tocante
a Certidão de ações trabalhistas de autos físicos do estado da sede da
licitante, 8.5.6 no tocante a Prova de inscrição no cadastro de
contribuintes Municipal considerando a natureza do objeto, 8.6.2
considerando que o documento não possui assinatura do representante
legal, 8.6.4 no tocante a apresentação das notas explicativas às
demonstrações contábeis, conforme Acórdão: 1544/2008, TCU-
Primeira Câmara– Relator MARCOS BEMQUERER, bem como do
ACÓRDÃO Nº 37.838/2020 TCMPA, 8.6.11 considerando que a
Certidão Especifica apresentada não possui informações sobre a
existência de empresa e/ou participação societária em nome da(s)
pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) sócias da licitante, mas sim de
arquivamento e 8.8 considerando que não possui assinatura do
representante legal 11/04/2022 13:09:36

11/04/2022 - 10:37:20 26.900,00 14.045.720/0001-88 - TERRA LUZ
CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA-
EPP

Válido
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11/04/2022 - 10:37:44 26.899,99 37.356.450/0001-21 - D DOS S
VASQUES LTDA

Cancelado - Não atendeu as exigências do edital, item 8.5.4 no tocante
a Certidão de ações trabalhistas de autos físicos do estado da sede da
licitante, 8.5.6 no tocante a Prova de inscrição no cadastro de
contribuintes Municipal considerando a natureza do objeto, 8.6.2
considerando que o documento não possui assinatura do representante
legal, 8.6.4 no tocante a apresentação das notas explicativas às
demonstrações contábeis, conforme Acórdão: 1544/2008, TCU-
Primeira Câmara– Relator MARCOS BEMQUERER, bem como do
ACÓRDÃO Nº 37.838/2020 TCMPA, 8.6.11 considerando que a
Certidão Especifica apresentada não possui informações sobre a
existência de empresa e/ou participação societária em nome da(s)
pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) sócias da licitante, mas sim de
arquivamento e 8.8 considerando que não possui assinatura do
representante legal 11/04/2022 13:09:36

11/04/2022 - 10:38:13 26.700,00 14.045.720/0001-88 - TERRA LUZ
CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA-
EPP

Válido

11/04/2022 - 10:38:32 26.699,99 37.356.450/0001-21 - D DOS S
VASQUES LTDA

Cancelado - Não atendeu as exigências do edital, item 8.5.4 no tocante
a Certidão de ações trabalhistas de autos físicos do estado da sede da
licitante, 8.5.6 no tocante a Prova de inscrição no cadastro de
contribuintes Municipal considerando a natureza do objeto, 8.6.2
considerando que o documento não possui assinatura do representante
legal, 8.6.4 no tocante a apresentação das notas explicativas às
demonstrações contábeis, conforme Acórdão: 1544/2008, TCU-
Primeira Câmara– Relator MARCOS BEMQUERER, bem como do
ACÓRDÃO Nº 37.838/2020 TCMPA, 8.6.11 considerando que a
Certidão Especifica apresentada não possui informações sobre a
existência de empresa e/ou participação societária em nome da(s)
pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) sócias da licitante, mas sim de
arquivamento e 8.8 considerando que não possui assinatura do
representante legal 11/04/2022 13:09:36

11/04/2022 - 10:39:08 26.500,00 14.045.720/0001-88 - TERRA LUZ
CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA-
EPP

Válido

11/04/2022 - 10:40:56 26.499,99 37.356.450/0001-21 - D DOS S
VASQUES LTDA

Cancelado - Não atendeu as exigências do edital, item 8.5.4 no tocante
a Certidão de ações trabalhistas de autos físicos do estado da sede da
licitante, 8.5.6 no tocante a Prova de inscrição no cadastro de
contribuintes Municipal considerando a natureza do objeto, 8.6.2
considerando que o documento não possui assinatura do representante
legal, 8.6.4 no tocante a apresentação das notas explicativas às
demonstrações contábeis, conforme Acórdão: 1544/2008, TCU-
Primeira Câmara– Relator MARCOS BEMQUERER, bem como do
ACÓRDÃO Nº 37.838/2020 TCMPA, 8.6.11 considerando que a
Certidão Especifica apresentada não possui informações sobre a
existência de empresa e/ou participação societária em nome da(s)
pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) sócias da licitante, mas sim de
arquivamento e 8.8 considerando que não possui assinatura do
representante legal 11/04/2022 13:09:36

11/04/2022 - 10:42:32 26.200,00 14.045.720/0001-88 - TERRA LUZ
CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA-
EPP

Válido

11/04/2022 - 10:44:02 26.199,99 37.356.450/0001-21 - D DOS S
VASQUES LTDA

Cancelado - Não atendeu as exigências do edital, item 8.5.4 no tocante
a Certidão de ações trabalhistas de autos físicos do estado da sede da
licitante, 8.5.6 no tocante a Prova de inscrição no cadastro de
contribuintes Municipal considerando a natureza do objeto, 8.6.2
considerando que o documento não possui assinatura do representante
legal, 8.6.4 no tocante a apresentação das notas explicativas às
demonstrações contábeis, conforme Acórdão: 1544/2008, TCU-
Primeira Câmara– Relator MARCOS BEMQUERER, bem como do
ACÓRDÃO Nº 37.838/2020 TCMPA, 8.6.11 considerando que a
Certidão Especifica apresentada não possui informações sobre a
existência de empresa e/ou participação societária em nome da(s)
pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) sócias da licitante, mas sim de
arquivamento e 8.8 considerando que não possui assinatura do
representante legal 11/04/2022 13:09:36

11/04/2022 - 10:44:27 26.100,00 14.045.720/0001-88 - TERRA LUZ
CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA-
EPP

Válido

11/04/2022 - 10:46:00 26.050,00 37.356.450/0001-21 - D DOS S
VASQUES LTDA

Cancelado - Não atendeu as exigências do edital, item 8.5.4 no tocante
a Certidão de ações trabalhistas de autos físicos do estado da sede da
licitante, 8.5.6 no tocante a Prova de inscrição no cadastro de
contribuintes Municipal considerando a natureza do objeto, 8.6.2
considerando que o documento não possui assinatura do representante
legal, 8.6.4 no tocante a apresentação das notas explicativas às
demonstrações contábeis, conforme Acórdão: 1544/2008, TCU-
Primeira Câmara– Relator MARCOS BEMQUERER, bem como do
ACÓRDÃO Nº 37.838/2020 TCMPA, 8.6.11 considerando que a
Certidão Especifica apresentada não possui informações sobre a
existência de empresa e/ou participação societária em nome da(s)
pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) sócias da licitante, mas sim de
arquivamento e 8.8 considerando que não possui assinatura do
representante legal 11/04/2022 13:09:36

0008 - Caçamba Truck, incluso motorista.
Data Valor CNPJ Situação
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08/04/2022 - 17:42:15 15.533,33 (proposta) 37.356.450/0001-21 - D DOS S
VASQUES LTDA

Cancelado - Não atendeu as exigências do edital, item 8.5.4 no tocante
a Certidão de ações trabalhistas de autos físicos do estado da sede da
licitante, 8.5.6 no tocante a Prova de inscrição no cadastro de
contribuintes Municipal considerando a natureza do objeto, 8.6.2
considerando que o documento não possui assinatura do representante
legal, 8.6.4 no tocante a apresentação das notas explicativas às
demonstrações contábeis, conforme Acórdão: 1544/2008, TCU-
Primeira Câmara– Relator MARCOS BEMQUERER, bem como do
ACÓRDÃO Nº 37.838/2020 TCMPA, 8.6.11 considerando que a
Certidão Especifica apresentada não possui informações sobre a
existência de empresa e/ou participação societária em nome da(s)
pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) sócias da licitante, mas sim de
arquivamento e 8.8 considerando que não possui assinatura do
representante legal 11/04/2022 13:09:36

08/04/2022 - 20:00:45 16.310,00 (proposta) 14.045.720/0001-88 - TERRA LUZ
CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA-
EPP

Válido

11/04/2022 - 10:24:58 14.500,00 14.045.720/0001-88 - TERRA LUZ
CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA-
EPP

Válido

11/04/2022 - 10:32:03 14.499,99 37.356.450/0001-21 - D DOS S
VASQUES LTDA

Cancelado - Não atendeu as exigências do edital, item 8.5.4 no tocante
a Certidão de ações trabalhistas de autos físicos do estado da sede da
licitante, 8.5.6 no tocante a Prova de inscrição no cadastro de
contribuintes Municipal considerando a natureza do objeto, 8.6.2
considerando que o documento não possui assinatura do representante
legal, 8.6.4 no tocante a apresentação das notas explicativas às
demonstrações contábeis, conforme Acórdão: 1544/2008, TCU-
Primeira Câmara– Relator MARCOS BEMQUERER, bem como do
ACÓRDÃO Nº 37.838/2020 TCMPA, 8.6.11 considerando que a
Certidão Especifica apresentada não possui informações sobre a
existência de empresa e/ou participação societária em nome da(s)
pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) sócias da licitante, mas sim de
arquivamento e 8.8 considerando que não possui assinatura do
representante legal 11/04/2022 13:09:36

11/04/2022 - 10:33:12 14.300,00 14.045.720/0001-88 - TERRA LUZ
CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA-
EPP

Válido

11/04/2022 - 10:33:38 14.299,99 37.356.450/0001-21 - D DOS S
VASQUES LTDA

Cancelado - Não atendeu as exigências do edital, item 8.5.4 no tocante
a Certidão de ações trabalhistas de autos físicos do estado da sede da
licitante, 8.5.6 no tocante a Prova de inscrição no cadastro de
contribuintes Municipal considerando a natureza do objeto, 8.6.2
considerando que o documento não possui assinatura do representante
legal, 8.6.4 no tocante a apresentação das notas explicativas às
demonstrações contábeis, conforme Acórdão: 1544/2008, TCU-
Primeira Câmara– Relator MARCOS BEMQUERER, bem como do
ACÓRDÃO Nº 37.838/2020 TCMPA, 8.6.11 considerando que a
Certidão Especifica apresentada não possui informações sobre a
existência de empresa e/ou participação societária em nome da(s)
pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) sócias da licitante, mas sim de
arquivamento e 8.8 considerando que não possui assinatura do
representante legal 11/04/2022 13:09:36

11/04/2022 - 10:34:11 14.100,00 14.045.720/0001-88 - TERRA LUZ
CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA-
EPP

Válido

11/04/2022 - 10:34:52 14.099,99 37.356.450/0001-21 - D DOS S
VASQUES LTDA

Cancelado - Não atendeu as exigências do edital, item 8.5.4 no tocante
a Certidão de ações trabalhistas de autos físicos do estado da sede da
licitante, 8.5.6 no tocante a Prova de inscrição no cadastro de
contribuintes Municipal considerando a natureza do objeto, 8.6.2
considerando que o documento não possui assinatura do representante
legal, 8.6.4 no tocante a apresentação das notas explicativas às
demonstrações contábeis, conforme Acórdão: 1544/2008, TCU-
Primeira Câmara– Relator MARCOS BEMQUERER, bem como do
ACÓRDÃO Nº 37.838/2020 TCMPA, 8.6.11 considerando que a
Certidão Especifica apresentada não possui informações sobre a
existência de empresa e/ou participação societária em nome da(s)
pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) sócias da licitante, mas sim de
arquivamento e 8.8 considerando que não possui assinatura do
representante legal 11/04/2022 13:09:36

11/04/2022 - 10:35:11 14.050,00 14.045.720/0001-88 - TERRA LUZ
CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA-
EPP

Válido

11/04/2022 - 10:36:02 14.049,99 37.356.450/0001-21 - D DOS S
VASQUES LTDA

Cancelado - Não atendeu as exigências do edital, item 8.5.4 no tocante
a Certidão de ações trabalhistas de autos físicos do estado da sede da
licitante, 8.5.6 no tocante a Prova de inscrição no cadastro de
contribuintes Municipal considerando a natureza do objeto, 8.6.2
considerando que o documento não possui assinatura do representante
legal, 8.6.4 no tocante a apresentação das notas explicativas às
demonstrações contábeis, conforme Acórdão: 1544/2008, TCU-
Primeira Câmara– Relator MARCOS BEMQUERER, bem como do
ACÓRDÃO Nº 37.838/2020 TCMPA, 8.6.11 considerando que a
Certidão Especifica apresentada não possui informações sobre a
existência de empresa e/ou participação societária em nome da(s)
pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) sócias da licitante, mas sim de
arquivamento e 8.8 considerando que não possui assinatura do
representante legal 11/04/2022 13:09:36

11/04/2022 - 10:36:40 14.000,00 14.045.720/0001-88 - TERRA LUZ
CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA-
EPP

Válido
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11/04/2022 - 10:36:53 13.999,99 37.356.450/0001-21 - D DOS S
VASQUES LTDA

Cancelado - Não atendeu as exigências do edital, item 8.5.4 no tocante
a Certidão de ações trabalhistas de autos físicos do estado da sede da
licitante, 8.5.6 no tocante a Prova de inscrição no cadastro de
contribuintes Municipal considerando a natureza do objeto, 8.6.2
considerando que o documento não possui assinatura do representante
legal, 8.6.4 no tocante a apresentação das notas explicativas às
demonstrações contábeis, conforme Acórdão: 1544/2008, TCU-
Primeira Câmara– Relator MARCOS BEMQUERER, bem como do
ACÓRDÃO Nº 37.838/2020 TCMPA, 8.6.11 considerando que a
Certidão Especifica apresentada não possui informações sobre a
existência de empresa e/ou participação societária em nome da(s)
pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) sócias da licitante, mas sim de
arquivamento e 8.8 considerando que não possui assinatura do
representante legal 11/04/2022 13:09:36

11/04/2022 - 10:37:27 13.900,00 14.045.720/0001-88 - TERRA LUZ
CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA-
EPP

Válido

11/04/2022 - 10:37:50 13.899,99 37.356.450/0001-21 - D DOS S
VASQUES LTDA

Cancelado - Não atendeu as exigências do edital, item 8.5.4 no tocante
a Certidão de ações trabalhistas de autos físicos do estado da sede da
licitante, 8.5.6 no tocante a Prova de inscrição no cadastro de
contribuintes Municipal considerando a natureza do objeto, 8.6.2
considerando que o documento não possui assinatura do representante
legal, 8.6.4 no tocante a apresentação das notas explicativas às
demonstrações contábeis, conforme Acórdão: 1544/2008, TCU-
Primeira Câmara– Relator MARCOS BEMQUERER, bem como do
ACÓRDÃO Nº 37.838/2020 TCMPA, 8.6.11 considerando que a
Certidão Especifica apresentada não possui informações sobre a
existência de empresa e/ou participação societária em nome da(s)
pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) sócias da licitante, mas sim de
arquivamento e 8.8 considerando que não possui assinatura do
representante legal 11/04/2022 13:09:36

11/04/2022 - 10:38:19 13.700,00 14.045.720/0001-88 - TERRA LUZ
CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA-
EPP

Válido

11/04/2022 - 10:38:37 13.699,99 37.356.450/0001-21 - D DOS S
VASQUES LTDA

Cancelado - Não atendeu as exigências do edital, item 8.5.4 no tocante
a Certidão de ações trabalhistas de autos físicos do estado da sede da
licitante, 8.5.6 no tocante a Prova de inscrição no cadastro de
contribuintes Municipal considerando a natureza do objeto, 8.6.2
considerando que o documento não possui assinatura do representante
legal, 8.6.4 no tocante a apresentação das notas explicativas às
demonstrações contábeis, conforme Acórdão: 1544/2008, TCU-
Primeira Câmara– Relator MARCOS BEMQUERER, bem como do
ACÓRDÃO Nº 37.838/2020 TCMPA, 8.6.11 considerando que a
Certidão Especifica apresentada não possui informações sobre a
existência de empresa e/ou participação societária em nome da(s)
pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) sócias da licitante, mas sim de
arquivamento e 8.8 considerando que não possui assinatura do
representante legal 11/04/2022 13:09:36

11/04/2022 - 10:39:21 13.650,00 14.045.720/0001-88 - TERRA LUZ
CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA-
EPP

Válido

11/04/2022 - 10:41:02 13.649,99 37.356.450/0001-21 - D DOS S
VASQUES LTDA

Cancelado - Não atendeu as exigências do edital, item 8.5.4 no tocante
a Certidão de ações trabalhistas de autos físicos do estado da sede da
licitante, 8.5.6 no tocante a Prova de inscrição no cadastro de
contribuintes Municipal considerando a natureza do objeto, 8.6.2
considerando que o documento não possui assinatura do representante
legal, 8.6.4 no tocante a apresentação das notas explicativas às
demonstrações contábeis, conforme Acórdão: 1544/2008, TCU-
Primeira Câmara– Relator MARCOS BEMQUERER, bem como do
ACÓRDÃO Nº 37.838/2020 TCMPA, 8.6.11 considerando que a
Certidão Especifica apresentada não possui informações sobre a
existência de empresa e/ou participação societária em nome da(s)
pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) sócias da licitante, mas sim de
arquivamento e 8.8 considerando que não possui assinatura do
representante legal 11/04/2022 13:09:36

11/04/2022 - 10:42:41 13.600,00 14.045.720/0001-88 - TERRA LUZ
CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA-
EPP

Válido

11/04/2022 - 10:44:08 13.599,99 37.356.450/0001-21 - D DOS S
VASQUES LTDA

Cancelado - Não atendeu as exigências do edital, item 8.5.4 no tocante
a Certidão de ações trabalhistas de autos físicos do estado da sede da
licitante, 8.5.6 no tocante a Prova de inscrição no cadastro de
contribuintes Municipal considerando a natureza do objeto, 8.6.2
considerando que o documento não possui assinatura do representante
legal, 8.6.4 no tocante a apresentação das notas explicativas às
demonstrações contábeis, conforme Acórdão: 1544/2008, TCU-
Primeira Câmara– Relator MARCOS BEMQUERER, bem como do
ACÓRDÃO Nº 37.838/2020 TCMPA, 8.6.11 considerando que a
Certidão Especifica apresentada não possui informações sobre a
existência de empresa e/ou participação societária em nome da(s)
pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) sócias da licitante, mas sim de
arquivamento e 8.8 considerando que não possui assinatura do
representante legal 11/04/2022 13:09:36

11/04/2022 - 10:44:34 13.500,00 14.045.720/0001-88 - TERRA LUZ
CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA-
EPP

Válido
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11/04/2022 - 10:45:49 13.450,00 37.356.450/0001-21 - D DOS S
VASQUES LTDA

Cancelado - Não atendeu as exigências do edital, item 8.5.4 no tocante
a Certidão de ações trabalhistas de autos físicos do estado da sede da
licitante, 8.5.6 no tocante a Prova de inscrição no cadastro de
contribuintes Municipal considerando a natureza do objeto, 8.6.2
considerando que o documento não possui assinatura do representante
legal, 8.6.4 no tocante a apresentação das notas explicativas às
demonstrações contábeis, conforme Acórdão: 1544/2008, TCU-
Primeira Câmara– Relator MARCOS BEMQUERER, bem como do
ACÓRDÃO Nº 37.838/2020 TCMPA, 8.6.11 considerando que a
Certidão Especifica apresentada não possui informações sobre a
existência de empresa e/ou participação societária em nome da(s)
pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) sócias da licitante, mas sim de
arquivamento e 8.8 considerando que não possui assinatura do
representante legal 11/04/2022 13:09:36

11/04/2022 - 10:47:21 13.400,00 14.045.720/0001-88 - TERRA LUZ
CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA-
EPP

Válido

0009 - Caçamba Toco, incluso motorista.
Data Valor CNPJ Situação

08/04/2022 - 17:42:15 13.500,00 (proposta) 37.356.450/0001-21 - D DOS S
VASQUES LTDA

Cancelado - Não atendeu as exigências do edital, item 8.5.4 no tocante
a Certidão de ações trabalhistas de autos físicos do estado da sede da
licitante, 8.5.6 no tocante a Prova de inscrição no cadastro de
contribuintes Municipal considerando a natureza do objeto, 8.6.2
considerando que o documento não possui assinatura do representante
legal, 8.6.4 no tocante a apresentação das notas explicativas às
demonstrações contábeis, conforme Acórdão: 1544/2008, TCU-
Primeira Câmara– Relator MARCOS BEMQUERER, bem como do
ACÓRDÃO Nº 37.838/2020 TCMPA, 8.6.11 considerando que a
Certidão Especifica apresentada não possui informações sobre a
existência de empresa e/ou participação societária em nome da(s)
pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) sócias da licitante, mas sim de
arquivamento e 8.8 considerando que não possui assinatura do
representante legal 11/04/2022 13:09:36

08/04/2022 - 20:00:45 14.175,00 (proposta) 14.045.720/0001-88 - TERRA LUZ
CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA-
EPP

Válido

11/04/2022 - 10:25:14 13.400,00 14.045.720/0001-88 - TERRA LUZ
CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA-
EPP

Válido

0010 - Rolo Compactador, incluso motorista.
Data Valor CNPJ Situação

08/04/2022 - 17:42:15 19.143,93 (proposta) 37.356.450/0001-21 - D DOS S
VASQUES LTDA

Cancelado - Não atendeu as exigências do edital, item 8.5.4 no tocante
a Certidão de ações trabalhistas de autos físicos do estado da sede da
licitante, 8.5.6 no tocante a Prova de inscrição no cadastro de
contribuintes Municipal considerando a natureza do objeto, 8.6.2
considerando que o documento não possui assinatura do representante
legal, 8.6.4 no tocante a apresentação das notas explicativas às
demonstrações contábeis, conforme Acórdão: 1544/2008, TCU-
Primeira Câmara– Relator MARCOS BEMQUERER, bem como do
ACÓRDÃO Nº 37.838/2020 TCMPA, 8.6.11 considerando que a
Certidão Especifica apresentada não possui informações sobre a
existência de empresa e/ou participação societária em nome da(s)
pessoa(s) física(s) e/ou jurídica(s) sócias da licitante, mas sim de
arquivamento e 8.8 considerando que não possui assinatura do
representante legal 11/04/2022 13:09:36

08/04/2022 - 20:00:45 20.101,12 (proposta) 14.045.720/0001-88 - TERRA LUZ
CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA-
EPP

Válido

11/04/2022 - 10:25:34 19.000,00 14.045.720/0001-88 - TERRA LUZ
CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA-
EPP

Válido

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

Expedição
Data de
Expedição

Data de Validade Arquivo

TERRA LUZ
CONSTRUÇOES
E SERVIÇOS
LTDA-EPP

08/04/2022 -
15:15

JOÃO ROLIM
NETO

05/2022 PREFEITURA
MUNICIPAL DE
MARAPANIM

11/04/2022 11/07/2022 OUTROS
DOCUMENTOS

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

11/04/2022 - 13:29 - - - -

Chat

https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5244561&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5244561&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
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Data Apelido Frase

11/04/2022 - 09:03:06 Pregoeiro Bom dia senhores licitantes, estamos iniciando a sessão

11/04/2022 - 09:03:19 Pregoeiro Iremos realizar a abertura das propostas de preço

11/04/2022 - 09:03:30 Sistema O processo está em fase de análise das propostas

11/04/2022 - 10:21:46 Sistema As propostas foram analisadas e o processo foi aberto

11/04/2022 - 10:21:46 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.

11/04/2022 - 10:21:46 Sistema O processo utiliza o intervalo de lances de R$ 0,01. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será
desconsiderado.

11/04/2022 - 10:21:46 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.

11/04/2022 - 10:22:07 Sistema O item 0001 foi aberto pelo pregoeiro.

11/04/2022 - 10:22:07 Sistema O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

11/04/2022 - 10:22:07 Sistema O item 0002 foi aberto pelo pregoeiro.

11/04/2022 - 10:22:07 Sistema O item 0002 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

11/04/2022 - 10:22:07 Sistema O item 0003 foi aberto pelo pregoeiro.

11/04/2022 - 10:22:07 Sistema O item 0003 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

11/04/2022 - 10:22:07 Sistema O item 0004 foi aberto pelo pregoeiro.

11/04/2022 - 10:22:07 Sistema O item 0004 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

11/04/2022 - 10:22:07 Sistema O item 0005 foi aberto pelo pregoeiro.

11/04/2022 - 10:22:07 Sistema O item 0005 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

11/04/2022 - 10:22:07 Sistema O item 0006 foi aberto pelo pregoeiro.

11/04/2022 - 10:22:07 Sistema O item 0006 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

11/04/2022 - 10:22:07 Sistema O item 0007 foi aberto pelo pregoeiro.

11/04/2022 - 10:22:07 Sistema O item 0007 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

11/04/2022 - 10:22:07 Sistema O item 0008 foi aberto pelo pregoeiro.

11/04/2022 - 10:22:07 Sistema O item 0008 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

11/04/2022 - 10:22:07 Sistema O item 0009 foi aberto pelo pregoeiro.

11/04/2022 - 10:22:07 Sistema O item 0009 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

11/04/2022 - 10:22:07 Sistema O item 0010 foi aberto pelo pregoeiro.

11/04/2022 - 10:22:07 Sistema O item 0010 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

11/04/2022 - 10:32:07 Sistema O item 0001 foi encerrado.

11/04/2022 - 10:32:07 Sistema O item 0009 foi encerrado.

11/04/2022 - 10:32:07 Sistema O item 0010 foi encerrado.

11/04/2022 - 10:48:00 Sistema O item 0007 foi encerrado.

11/04/2022 - 10:48:18 Sistema O item 0002 foi encerrado.

11/04/2022 - 10:48:24 Sistema O item 0005 foi encerrado.

11/04/2022 - 10:48:27 Sistema O item 0003 foi encerrado.

11/04/2022 - 10:48:54 Sistema O item 0006 foi encerrado.

11/04/2022 - 10:49:09 Sistema O item 0004 foi encerrado.

11/04/2022 - 10:49:21 Sistema O item 0008 foi encerrado.

11/04/2022 - 10:49:33 Sistema O item 0001 teve como arrematante TERRA LUZ CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA-EPP - EPP/SS com
lance de R$ 5.050,00.

11/04/2022 - 10:49:33 Sistema O item 0002 teve como arrematante D DOS S VASQUES LTDA - Ltda/Eireli com lance de R$ 13.000,00.

11/04/2022 - 10:49:33 Sistema O item 0003 teve como arrematante D DOS S VASQUES LTDA - Ltda/Eireli com lance de R$ 3.100,00.

11/04/2022 - 10:49:33 Sistema O item 0004 teve como arrematante TERRA LUZ CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA-EPP - EPP/SS com
lance de R$ 19.800,00.

11/04/2022 - 10:49:33 Sistema O item 0005 teve como arrematante D DOS S VASQUES LTDA - Ltda/Eireli com lance de R$ 22.900,00.

11/04/2022 - 10:49:33 Sistema O item 0006 teve como arrematante TERRA LUZ CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA-EPP - EPP/SS com
lance de R$ 25.700,00.

11/04/2022 - 10:49:33 Sistema O item 0007 teve como arrematante D DOS S VASQUES LTDA - Ltda/Eireli com lance de R$ 26.050,00.

11/04/2022 - 10:49:33 Sistema O item 0008 teve como arrematante TERRA LUZ CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA-EPP - EPP/SS com
lance de R$ 13.400,00.

11/04/2022 - 10:49:33 Sistema O item 0009 teve como arrematante TERRA LUZ CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA-EPP - EPP/SS com
lance de R$ 13.400,00.

11/04/2022 - 10:49:33 Sistema O item 0010 teve como arrematante TERRA LUZ CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA-EPP - EPP/SS com
lance de R$ 19.000,00.

11/04/2022 - 10:49:33 Sistema Iniciada a fase de negociação conforme decreto 10.024/2019, art. 38.

11/04/2022 - 10:49:55 Sistema A data limite para negociação foi definida pelo pregoeiro para 11/04/2022 às 12:49.
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11/04/2022 - 10:50:13 Pregoeiro Solicito o envio da proposta, conforme exigência do edital, item 7.14

11/04/2022 - 11:17:17 Sistema A proposta readequada do item 0001 foi anexada ao processo.

11/04/2022 - 11:17:39 Sistema A proposta readequada do item 0004 foi anexada ao processo.

11/04/2022 - 11:18:05 Sistema A proposta readequada do item 0006 foi anexada ao processo.

11/04/2022 - 11:18:28 Sistema A proposta readequada do item 0008 foi anexada ao processo.

11/04/2022 - 11:18:53 Sistema A proposta readequada do item 0009 foi anexada ao processo.

11/04/2022 - 11:19:07 Sistema A proposta readequada do item 0010 foi anexada ao processo.

11/04/2022 - 11:28:26 Sistema A proposta readequada do item 0002 foi anexada ao processo.

11/04/2022 - 11:28:36 Sistema A proposta readequada do item 0003 foi anexada ao processo.

11/04/2022 - 11:28:45 Sistema A proposta readequada do item 0005 foi anexada ao processo.

11/04/2022 - 11:28:55 Sistema A proposta readequada do item 0007 foi anexada ao processo.

11/04/2022 - 13:09:36 Sistema O fornecedor D DOS S VASQUES LTDA foi inabilitado no processo.

11/04/2022 - 13:09:36 Sistema Motivo: Não atendeu as exigências do edital, item 8.5.4 no tocante a Certidão de ações trabalhistas de autos
físicos do estado da sede da licitante, 8.5.6 no tocante a Prova de inscrição no cadastro de contribuintes
Municipal considerando a natureza do objeto, 8.6.2 considerando que o documento não possui assinatura do
representante legal, 8.6.4 no tocante a apresentação das notas explicativas às demonstrações contábeis,
conforme Acórdão: 1544/2008, TCU- Primeira Câmara– Relator MARCOS BEMQUERER, bem como do
ACÓRDÃO Nº 37.838/2020 TCMPA, 8.6.11 considerando que a Certidão Especifica apresentada não possui
informações sobre a existência de empresa e/ou participação societária em nome da(s) pessoa(s) física(s)
e/ou jurídica(s) sócias da licitante, mas sim de arquivamento e 8.8 considerando que não possui assinatura
do representante legal

11/04/2022 - 13:09:36 Sistema O fornecedor D DOS S VASQUES LTDA foi inabilitado para o item 0002 pelo pregoeiro.

11/04/2022 - 13:09:36 Sistema O item 0002 tem como novo arrematante TERRA LUZ CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA-EPP com lance
de R$ 13.050,00.

11/04/2022 - 13:09:36 Sistema O fornecedor D DOS S VASQUES LTDA foi inabilitado para o item 0003 pelo pregoeiro.

11/04/2022 - 13:09:36 Sistema O item 0003 tem como novo arrematante TERRA LUZ CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA-EPP com lance
de R$ 3.150,00.

11/04/2022 - 13:09:36 Sistema O fornecedor D DOS S VASQUES LTDA foi inabilitado para o item 0005 pelo pregoeiro.

11/04/2022 - 13:09:36 Sistema O item 0005 tem como novo arrematante TERRA LUZ CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA-EPP com lance
de R$ 23.000,00.

11/04/2022 - 13:09:36 Sistema O fornecedor D DOS S VASQUES LTDA foi inabilitado para o item 0007 pelo pregoeiro.

11/04/2022 - 13:09:36 Sistema O item 0007 tem como novo arrematante TERRA LUZ CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA-EPP com lance
de R$ 26.100,00.

11/04/2022 - 13:09:45 Sistema Para o item 0001 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor TERRA LUZ CONSTRUÇOES E
SERVIÇOS LTDA-EPP.

11/04/2022 - 13:09:45 Sistema Para o item 0002 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor TERRA LUZ CONSTRUÇOES E
SERVIÇOS LTDA-EPP.

11/04/2022 - 13:09:45 Sistema Para o item 0003 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor TERRA LUZ CONSTRUÇOES E
SERVIÇOS LTDA-EPP.

11/04/2022 - 13:09:45 Sistema Para o item 0004 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor TERRA LUZ CONSTRUÇOES E
SERVIÇOS LTDA-EPP.

11/04/2022 - 13:09:45 Sistema Para o item 0005 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor TERRA LUZ CONSTRUÇOES E
SERVIÇOS LTDA-EPP.

11/04/2022 - 13:09:45 Sistema Para o item 0006 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor TERRA LUZ CONSTRUÇOES E
SERVIÇOS LTDA-EPP.

11/04/2022 - 13:09:45 Sistema Para o item 0007 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor TERRA LUZ CONSTRUÇOES E
SERVIÇOS LTDA-EPP.

11/04/2022 - 13:09:45 Sistema Para o item 0008 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor TERRA LUZ CONSTRUÇOES E
SERVIÇOS LTDA-EPP.

11/04/2022 - 13:09:45 Sistema Para o item 0009 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor TERRA LUZ CONSTRUÇOES E
SERVIÇOS LTDA-EPP.

11/04/2022 - 13:09:45 Sistema Para o item 0010 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor TERRA LUZ CONSTRUÇOES E
SERVIÇOS LTDA-EPP.

11/04/2022 - 13:09:48 Sistema A data limite de intenção de recursos foi definida pelo pregoeiro para 11/04/2022 às 13:29.

11/04/2022 - 14:27:29 Pregoeiro Solicito a apresentação dos documentos originais para autenticação, no prazo de 72 horas

11/04/2022 - 14:27:41 Sistema A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.

12/04/2022 - 15:24:53 Sistema O Item 0001 foi adjudicado por Raimundo Nonato Soares Martins.

12/04/2022 - 15:24:53 Sistema O Item 0002 foi adjudicado por Raimundo Nonato Soares Martins.

12/04/2022 - 15:24:53 Sistema O Item 0003 foi adjudicado por Raimundo Nonato Soares Martins.

12/04/2022 - 15:24:53 Sistema O Item 0004 foi adjudicado por Raimundo Nonato Soares Martins.

12/04/2022 - 15:24:53 Sistema O Item 0005 foi adjudicado por Raimundo Nonato Soares Martins.

12/04/2022 - 15:24:53 Sistema O Item 0006 foi adjudicado por Raimundo Nonato Soares Martins.

12/04/2022 - 15:24:53 Sistema O Item 0007 foi adjudicado por Raimundo Nonato Soares Martins.

12/04/2022 - 15:24:53 Sistema O Item 0008 foi adjudicado por Raimundo Nonato Soares Martins.

12/04/2022 - 15:24:53 Sistema O Item 0009 foi adjudicado por Raimundo Nonato Soares Martins.

12/04/2022 - 15:24:53 Sistema O Item 0010 foi adjudicado por Raimundo Nonato Soares Martins.

13/04/2022 - 10:06:40 Sistema O Item 0001 foi homologado por CLEITON ANDERSON FERREIRA DIAS.
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13/04/2022 - 10:06:40 Sistema O Item 0002 foi homologado por CLEITON ANDERSON FERREIRA DIAS.

13/04/2022 - 10:06:40 Sistema O Item 0003 foi homologado por CLEITON ANDERSON FERREIRA DIAS.

13/04/2022 - 10:06:40 Sistema O Item 0004 foi homologado por CLEITON ANDERSON FERREIRA DIAS.

13/04/2022 - 10:06:40 Sistema O Item 0005 foi homologado por CLEITON ANDERSON FERREIRA DIAS.

13/04/2022 - 10:06:40 Sistema O Item 0006 foi homologado por CLEITON ANDERSON FERREIRA DIAS.

13/04/2022 - 10:06:40 Sistema O Item 0007 foi homologado por CLEITON ANDERSON FERREIRA DIAS.

13/04/2022 - 10:06:40 Sistema O Item 0008 foi homologado por CLEITON ANDERSON FERREIRA DIAS.

13/04/2022 - 10:06:40 Sistema O Item 0009 foi homologado por CLEITON ANDERSON FERREIRA DIAS.

13/04/2022 - 10:06:40 Sistema O Item 0010 foi homologado por CLEITON ANDERSON FERREIRA DIAS.

13/04/2022 - 10:06:49 Sistema A data de assinatura da ata de registro de preços foi informada para dia 13/04/2022.

Raimundo Nonato Soares Martins

Pregoeiro

Arilson Pires de França

Apoio
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