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ATA DE PROPOSTAS
Prefeitura Municipal de Tucumã
Prefeitura Municipal de Tucumã

Registro de Preços Eletrônico - 9/2021-086PMT

Declarações obrigatórias
Titulo Descricao

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 - TENDA TAMANHO 8X8
Especificação : Locação de tenda 8X8 -em boas condições e instalada.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

5S COMUNICACAO
VISUAL E COMERCIO
- EIRELI

36.724.355/0001-
70

16/11/2021 -
16:10:04

TENDA
TAMANHO 8X8

redcor 175,000 1.083,333 189.583,275 Sim

STYLLUS
EMPREENDIMENTOS
E LOCACAO DE
CAMINHOES EIRELI

02.960.116/0001-
06

17/11/2021 -
08:57:49

1 1 175,000 1.083,330 189.582,750 Sim

T. S. DOS SANTOS
CIA LTDA

09.315.242/0001-
49

17/11/2021 -
08:23:14

8X8 PONTO 175,000 1.000,000 175.000,000 Sim

0002 - TENDA 10X10
Especificação : Locação de tenda 10X10 em boas condições e instalada
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

5S COMUNICACAO
VISUAL E COMERCIO
- EIRELI

36.724.355/0001-
70

16/11/2021 -
16:10:57

TENDA 10X10 redcor 55,000 1.483,333 81.583,315 Sim

STYLLUS
EMPREENDIMENTOS
E LOCACAO DE
CAMINHOES EIRELI

02.960.116/0001-
06

16/11/2021 -
22:26:37

1 1 55,000 1.483,330 81.583,150 Sim

T. S. DOS SANTOS
CIA LTDA

09.315.242/0001-
49

17/11/2021 -
08:23:14

10X10 PONTO 55,000 1.400,000 77.000,000 Sim

0003 - TENDA 5X5-
Especificação : Locação de tenda 5X5 em boas condições e instalada
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

5S COMUNICACAO
VISUAL E COMERCIO
- EIRELI

36.724.355/0001-
70

16/11/2021 -
16:11:47

TENDA 5X5 redcor 160,000 693,333 110.933,280 Sim

STYLLUS
EMPREENDIMENTOS
E LOCACAO DE
CAMINHOES EIRELI

02.960.116/0001-
06

16/11/2021 -
22:26:37

1 1 160,000 693,330 110.932,800 Sim

T. S. DOS SANTOS
CIA LTDA

09.315.242/0001-
49

17/11/2021 -
08:23:14

5X5 PONTO 160,000 690,000 110.400,000 Sim

0004 - TENDA 5X5- MENSAL
Especificação : Locação de tenda 5x5 - em boas condições, instalada e manutenção.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006
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5S COMUNICACAO
VISUAL E COMERCIO
- EIRELI

36.724.355/0001-
70

16/11/2021 -
16:12:36

TENDA 5X5-
MENSAL

redcor 36,000 815,000 29.340,000 Sim

STYLLUS
EMPREENDIMENTOS
E LOCACAO DE
CAMINHOES EIRELI

02.960.116/0001-
06

17/11/2021 -
08:58:19

1 1 36,000 815,000 29.340,000 Sim

T. S. DOS SANTOS
CIA LTDA

09.315.242/0001-
49

17/11/2021 -
08:23:14

5X5 PONTO 36,000 800,000 28.800,000 Sim

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

T. S. DOS SANTOS CIA LTDA 09.315.242/0001-49 60 dias

5S COMUNICACAO VISUAL E COMERCIO - EIRELI 36.724.355/0001-70 90 dias

STYLLUS EMPREENDIMENTOS E LOCACAO DE CAMINHOES EIRELI 02.960.116/0001-06 60 dias

Fornecedores divulgados.

NADIELLY SOUSA ROCHA

Pregoeiro

KAMILLA MOURA SILVA

Apoio

SILVIA SUELEM PEREIRA DIAS DE SÁ

Apoio

VALERIA MARIANA SÃO PEDRO POOTER

Apoio
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ATA PARCIAL
Prefeitura Municipal de Tucumã
Prefeitura Municipal de Tucumã

Registro de Preços Eletrônico - 9/2021-086PMT

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

03/11/2021 14:48 04/11/2021 08:59 11/11/2021 08:59 17/11/2021 08:59 17/11/2021 09:00

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

0001 TENDA TAMANHO 8X8
ESPECIFICAÇÃO : LOCAÇÃO DE TENDA 8X8 -
EM BOAS CONDIÇÕES E INSTALADA.

1.083,330 175,000 - DIA Adjudicado

0002 TENDA 10X10
ESPECIFICAÇÃO : LOCAÇÃO DE TENDA 10X10
EM BOAS CONDIÇÕES E INSTALADA

1.483,330 55,000 - DIA Adjudicado

0003 TENDA 5X5-
ESPECIFICAÇÃO : LOCAÇÃO DE TENDA 5X5
EM BOAS CONDIÇÕES E INSTALADA

693,333 160,000 - DIA Adjudicado

0004 TENDA 5X5- MENSAL
ESPECIFICAÇÃO : LOCAÇÃO DE TENDA 5X5 -
EM BOAS CONDIÇÕES, INSTALADA E
MANUTENÇÃO.

815,000 36,000 - MÊS Adjudicado

* Esse item permite disputa por quantidade mínima conforme Decreto N° 7.892, de 23 de Janeiro de 2013.

Documentos Anexados ao Processo
Data Documento

03/11/2021 9. EDITAL assinado.pdf

Mensagens Enviadas pelo Pregoeiro
Data Assunto Frase

17/11/2021 - 09:53 Negociação aberta para o processo
9/2021-086PMT

Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 1,2 do processo 9/2021-086PMT.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

17/11/2021 - 09:53 Negociação aberta para o processo
9/2021-086PMT

Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 3,4 do processo 9/2021-086PMT.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

17/11/2021 - 09:53 Agendamento da data limite da fase de
negociação

A data limite para negociação foi definida pelo pregoeiro para 17/11/2021 às 11:55.

17/11/2021 - 13:41 Documentos solicitados para o
processo 9/2021-086PMT

Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 9/2021-086PMT.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

17/11/2021 - 13:41 Documentos solicitados para o
processo 9/2021-086PMT

Foram solicitadas diligências no item 0002 do processo 9/2021-086PMT.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

17/11/2021 - 13:51 Documentos solicitados para o
processo

Foram solicitadas diligências nos itens 1,2,3,4 do processo .

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

17/11/2021 - 13:51 Negociação aberta para o processo Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 1,2,3,4 do processo .

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Vencedores
Código Produto Fornecedor Modelo Marca/ Fabricante Melhor

Lance
Quantidade Valor Total

0001 TENDA TAMANHO 8X8
Especificação : Locação
de tenda 8X8 -em boas
condições e instalada.

5S COMUNICACAO
VISUAL E COMERCIO -
EIRELI

TENDA TAMANHO 8X8 redcor 999,999 175,000 174.999,825
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0002 TENDA 10X10
Especificação : Locação
de tenda 10X10 em boas
condições e instalada

5S COMUNICACAO
VISUAL E COMERCIO -
EIRELI

TENDA 10X10 redcor 1.365,999 55,000 75.129,945

0003 TENDA 5X5-
Especificação : Locação
de tenda 5X5 em boas
condições e instalada

5S COMUNICACAO
VISUAL E COMERCIO -
EIRELI

TENDA 5X5 redcor 630,000 160,000 100.800,000

0004 TENDA 5X5- MENSAL
Especificação : Locação
de tenda 5x5 - em boas
condições, instalada e
manutenção.

5S COMUNICACAO
VISUAL E COMERCIO -
EIRELI

TENDA 5X5- MENSAL redcor 752,900 36,000 27.104,400

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 - TENDA TAMANHO 8X8
Especificação : Locação de tenda 8X8 -em boas condições e instalada.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

5S COMUNICACAO
VISUAL E COMERCIO
- EIRELI

36.724.355/0001-
70

16/11/2021 -
16:10:04

TENDA
TAMANHO 8X8

redcor 175,000 1.083,333 189.583,275 Sim

STYLLUS
EMPREENDIMENTOS
E LOCACAO DE
CAMINHOES EIRELI

02.960.116/0001-
06

17/11/2021 -
08:57:49

1 1 175,000 1.083,330 189.582,750 Sim

T. S. DOS SANTOS
CIA LTDA

09.315.242/0001-
49

17/11/2021 -
08:23:14

8X8 PONTO 175,000 1.000,000 175.000,000 Sim

0002 - TENDA 10X10
Especificação : Locação de tenda 10X10 em boas condições e instalada
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

5S COMUNICACAO
VISUAL E COMERCIO
- EIRELI

36.724.355/0001-
70

16/11/2021 -
16:10:57

TENDA 10X10 redcor 55,000 1.483,333 81.583,315 Sim

STYLLUS
EMPREENDIMENTOS
E LOCACAO DE
CAMINHOES EIRELI

02.960.116/0001-
06

16/11/2021 -
22:26:37

1 1 55,000 1.483,330 81.583,150 Sim

T. S. DOS SANTOS
CIA LTDA

09.315.242/0001-
49

17/11/2021 -
08:23:14

10X10 PONTO 55,000 1.400,000 77.000,000 Sim

0003 - TENDA 5X5-
Especificação : Locação de tenda 5X5 em boas condições e instalada
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

5S COMUNICACAO
VISUAL E COMERCIO
- EIRELI

36.724.355/0001-
70

16/11/2021 -
16:11:47

TENDA 5X5 redcor 160,000 693,333 110.933,280 Sim

STYLLUS
EMPREENDIMENTOS
E LOCACAO DE
CAMINHOES EIRELI

02.960.116/0001-
06

16/11/2021 -
22:26:37

1 1 160,000 693,330 110.932,800 Sim

T. S. DOS SANTOS
CIA LTDA

09.315.242/0001-
49

17/11/2021 -
08:23:14

5X5 PONTO 160,000 690,000 110.400,000 Sim

0004 - TENDA 5X5- MENSAL
Especificação : Locação de tenda 5x5 - em boas condições, instalada e manutenção.
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Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC
123/2006

5S COMUNICACAO
VISUAL E COMERCIO
- EIRELI

36.724.355/0001-
70

16/11/2021 -
16:12:36

TENDA 5X5-
MENSAL

redcor 36,000 815,000 29.340,000 Sim

STYLLUS
EMPREENDIMENTOS
E LOCACAO DE
CAMINHOES EIRELI

02.960.116/0001-
06

17/11/2021 -
08:58:19

1 1 36,000 815,000 29.340,000 Sim

T. S. DOS SANTOS
CIA LTDA

09.315.242/0001-
49

17/11/2021 -
08:23:14

5X5 PONTO 36,000 800,000 28.800,000 Sim

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

T. S. DOS SANTOS CIA LTDA 09.315.242/0001-49 60 dias

5S COMUNICACAO VISUAL E COMERCIO - EIRELI 36.724.355/0001-70 90 dias

STYLLUS EMPREENDIMENTOS E LOCACAO DE CAMINHOES EIRELI 02.960.116/0001-06 60 dias

Lances Enviados
0001 - TENDA TAMANHO 8X8
Especificação : Locação de tenda 8X8 -em boas condições e instalada.
Data Valor CNPJ

16/11/2021 - 16:10:04 1.083,333 (proposta) 36.724.355/0001-70 - 5S COMUNICACAO VISUAL E
COMERCIO - EIRELI

17/11/2021 - 08:23:14 1.000,000 (proposta) 09.315.242/0001-49 - T. S. DOS SANTOS CIA LTDA

17/11/2021 - 08:57:49 1.083,330 (proposta) 02.960.116/0001-06 - STYLLUS EMPREENDIMENTOS E
LOCACAO DE CAMINHOES EIRELI

17/11/2021 - 09:05:06 999,999 36.724.355/0001-70 - 5S COMUNICACAO VISUAL E
COMERCIO - EIRELI

17/11/2021 - 09:05:23 998,999 02.960.116/0001-06 - STYLLUS EMPREENDIMENTOS E
LOCACAO DE CAMINHOES EIRELI

17/11/2021 - 09:07:25 990,000 09.315.242/0001-49 - T. S. DOS SANTOS CIA LTDA

17/11/2021 - 09:07:53 989,000 02.960.116/0001-06 - STYLLUS EMPREENDIMENTOS E
LOCACAO DE CAMINHOES EIRELI

17/11/2021 - 09:11:34 985,000 09.315.242/0001-49 - T. S. DOS SANTOS CIA LTDA

17/11/2021 - 09:12:00 984,000 02.960.116/0001-06 - STYLLUS EMPREENDIMENTOS E
LOCACAO DE CAMINHOES EIRELI

17/11/2021 - 09:12:22 983,000 09.315.242/0001-49 - T. S. DOS SANTOS CIA LTDA

17/11/2021 - 09:12:53 981,000 02.960.116/0001-06 - STYLLUS EMPREENDIMENTOS E
LOCACAO DE CAMINHOES EIRELI

17/11/2021 - 09:13:01 980,000 09.315.242/0001-49 - T. S. DOS SANTOS CIA LTDA

17/11/2021 - 09:13:24 979,000 02.960.116/0001-06 - STYLLUS EMPREENDIMENTOS E
LOCACAO DE CAMINHOES EIRELI

17/11/2021 - 09:13:38 978,000 09.315.242/0001-49 - T. S. DOS SANTOS CIA LTDA

17/11/2021 - 09:13:58 977,999 02.960.116/0001-06 - STYLLUS EMPREENDIMENTOS E
LOCACAO DE CAMINHOES EIRELI

17/11/2021 - 09:14:25 977,000 09.315.242/0001-49 - T. S. DOS SANTOS CIA LTDA

17/11/2021 - 09:14:45 976,999 02.960.116/0001-06 - STYLLUS EMPREENDIMENTOS E
LOCACAO DE CAMINHOES EIRELI

17/11/2021 - 09:15:11 976,000 09.315.242/0001-49 - T. S. DOS SANTOS CIA LTDA

17/11/2021 - 09:15:56 974,999 02.960.116/0001-06 - STYLLUS EMPREENDIMENTOS E
LOCACAO DE CAMINHOES EIRELI

17/11/2021 - 09:16:16 974,000 09.315.242/0001-49 - T. S. DOS SANTOS CIA LTDA

17/11/2021 - 09:17:04 973,999 02.960.116/0001-06 - STYLLUS EMPREENDIMENTOS E
LOCACAO DE CAMINHOES EIRELI

17/11/2021 - 09:17:18 973,000 09.315.242/0001-49 - T. S. DOS SANTOS CIA LTDA

17/11/2021 - 09:17:44 972,999 02.960.116/0001-06 - STYLLUS EMPREENDIMENTOS E
LOCACAO DE CAMINHOES EIRELI

17/11/2021 - 09:17:58 972,000 09.315.242/0001-49 - T. S. DOS SANTOS CIA LTDA

17/11/2021 - 09:18:25 971,999 02.960.116/0001-06 - STYLLUS EMPREENDIMENTOS E
LOCACAO DE CAMINHOES EIRELI

17/11/2021 - 09:18:40 970,000 09.315.242/0001-49 - T. S. DOS SANTOS CIA LTDA

17/11/2021 - 09:19:00 969,999 02.960.116/0001-06 - STYLLUS EMPREENDIMENTOS E
LOCACAO DE CAMINHOES EIRELI

17/11/2021 - 09:19:28 969,000 09.315.242/0001-49 - T. S. DOS SANTOS CIA LTDA
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17/11/2021 - 09:20:10 967,999 02.960.116/0001-06 - STYLLUS EMPREENDIMENTOS E
LOCACAO DE CAMINHOES EIRELI

17/11/2021 - 09:20:24 967,000 09.315.242/0001-49 - T. S. DOS SANTOS CIA LTDA

17/11/2021 - 09:20:35 966,999 02.960.116/0001-06 - STYLLUS EMPREENDIMENTOS E
LOCACAO DE CAMINHOES EIRELI

17/11/2021 - 09:20:58 966,000 09.315.242/0001-49 - T. S. DOS SANTOS CIA LTDA

17/11/2021 - 09:21:14 965,999 02.960.116/0001-06 - STYLLUS EMPREENDIMENTOS E
LOCACAO DE CAMINHOES EIRELI

17/11/2021 - 09:21:37 965,000 09.315.242/0001-49 - T. S. DOS SANTOS CIA LTDA

17/11/2021 - 09:22:28 961,999 02.960.116/0001-06 - STYLLUS EMPREENDIMENTOS E
LOCACAO DE CAMINHOES EIRELI

17/11/2021 - 09:22:45 960,000 09.315.242/0001-49 - T. S. DOS SANTOS CIA LTDA

17/11/2021 - 09:24:12 959,999 02.960.116/0001-06 - STYLLUS EMPREENDIMENTOS E
LOCACAO DE CAMINHOES EIRELI

17/11/2021 - 09:24:38 959,000 09.315.242/0001-49 - T. S. DOS SANTOS CIA LTDA

17/11/2021 - 09:25:08 958,999 02.960.116/0001-06 - STYLLUS EMPREENDIMENTOS E
LOCACAO DE CAMINHOES EIRELI

17/11/2021 - 09:25:30 958,000 09.315.242/0001-49 - T. S. DOS SANTOS CIA LTDA

17/11/2021 - 09:26:01 957,999 02.960.116/0001-06 - STYLLUS EMPREENDIMENTOS E
LOCACAO DE CAMINHOES EIRELI

17/11/2021 - 09:26:26 957,000 09.315.242/0001-49 - T. S. DOS SANTOS CIA LTDA

17/11/2021 - 09:26:38 956,999 02.960.116/0001-06 - STYLLUS EMPREENDIMENTOS E
LOCACAO DE CAMINHOES EIRELI

17/11/2021 - 09:27:03 956,000 09.315.242/0001-49 - T. S. DOS SANTOS CIA LTDA

17/11/2021 - 09:28:48 955,999 02.960.116/0001-06 - STYLLUS EMPREENDIMENTOS E
LOCACAO DE CAMINHOES EIRELI

17/11/2021 - 09:29:02 955,000 09.315.242/0001-49 - T. S. DOS SANTOS CIA LTDA

17/11/2021 - 09:30:26 952,999 02.960.116/0001-06 - STYLLUS EMPREENDIMENTOS E
LOCACAO DE CAMINHOES EIRELI

17/11/2021 - 09:30:57 952,000 09.315.242/0001-49 - T. S. DOS SANTOS CIA LTDA

17/11/2021 - 09:31:19 950,999 02.960.116/0001-06 - STYLLUS EMPREENDIMENTOS E
LOCACAO DE CAMINHOES EIRELI

17/11/2021 - 09:32:08 950,000 09.315.242/0001-49 - T. S. DOS SANTOS CIA LTDA

17/11/2021 - 09:33:45 948,999 02.960.116/0001-06 - STYLLUS EMPREENDIMENTOS E
LOCACAO DE CAMINHOES EIRELI

17/11/2021 - 09:34:23 948,000 09.315.242/0001-49 - T. S. DOS SANTOS CIA LTDA

17/11/2021 - 09:35:17 945,999 02.960.116/0001-06 - STYLLUS EMPREENDIMENTOS E
LOCACAO DE CAMINHOES EIRELI

17/11/2021 - 09:36:07 945,000 09.315.242/0001-49 - T. S. DOS SANTOS CIA LTDA

17/11/2021 - 09:37:59 943,999 02.960.116/0001-06 - STYLLUS EMPREENDIMENTOS E
LOCACAO DE CAMINHOES EIRELI

17/11/2021 - 09:38:17 943,000 09.315.242/0001-49 - T. S. DOS SANTOS CIA LTDA

17/11/2021 - 09:38:53 942,000 02.960.116/0001-06 - STYLLUS EMPREENDIMENTOS E
LOCACAO DE CAMINHOES EIRELI

17/11/2021 - 09:39:19 940,000 09.315.242/0001-49 - T. S. DOS SANTOS CIA LTDA

17/11/2021 - 09:39:42 939,999 02.960.116/0001-06 - STYLLUS EMPREENDIMENTOS E
LOCACAO DE CAMINHOES EIRELI

17/11/2021 - 09:40:27 937,999 02.960.116/0001-06 - STYLLUS EMPREENDIMENTOS E
LOCACAO DE CAMINHOES EIRELI

17/11/2021 - 09:41:04 937,000 09.315.242/0001-49 - T. S. DOS SANTOS CIA LTDA

17/11/2021 - 09:42:14 936,000 02.960.116/0001-06 - STYLLUS EMPREENDIMENTOS E
LOCACAO DE CAMINHOES EIRELI

17/11/2021 - 09:42:50 935,000 09.315.242/0001-49 - T. S. DOS SANTOS CIA LTDA

17/11/2021 - 09:43:09 934,999 02.960.116/0001-06 - STYLLUS EMPREENDIMENTOS E
LOCACAO DE CAMINHOES EIRELI

17/11/2021 - 09:44:14 930,000 09.315.242/0001-49 - T. S. DOS SANTOS CIA LTDA

17/11/2021 - 09:44:34 929,999 02.960.116/0001-06 - STYLLUS EMPREENDIMENTOS E
LOCACAO DE CAMINHOES EIRELI

17/11/2021 - 09:45:26 925,000 09.315.242/0001-49 - T. S. DOS SANTOS CIA LTDA

17/11/2021 - 09:45:39 924,999 02.960.116/0001-06 - STYLLUS EMPREENDIMENTOS E
LOCACAO DE CAMINHOES EIRELI

17/11/2021 - 09:46:56 920,000 09.315.242/0001-49 - T. S. DOS SANTOS CIA LTDA

17/11/2021 - 09:47:20 919,999 02.960.116/0001-06 - STYLLUS EMPREENDIMENTOS E
LOCACAO DE CAMINHOES EIRELI

17/11/2021 - 09:48:11 918,000 09.315.242/0001-49 - T. S. DOS SANTOS CIA LTDA

17/11/2021 - 09:48:31 917,999 02.960.116/0001-06 - STYLLUS EMPREENDIMENTOS E
LOCACAO DE CAMINHOES EIRELI
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17/11/2021 - 09:49:02 915,000 09.315.242/0001-49 - T. S. DOS SANTOS CIA LTDA

17/11/2021 - 09:49:20 914,999 02.960.116/0001-06 - STYLLUS EMPREENDIMENTOS E
LOCACAO DE CAMINHOES EIRELI

17/11/2021 - 09:50:06 910,000 09.315.242/0001-49 - T. S. DOS SANTOS CIA LTDA

17/11/2021 - 09:50:36 909,999 02.960.116/0001-06 - STYLLUS EMPREENDIMENTOS E
LOCACAO DE CAMINHOES EIRELI

17/11/2021 - 10:05:58 900,000 02.960.116/0001-06 - STYLLUS EMPREENDIMENTOS E
LOCACAO DE CAMINHOES EIRELI

0002 - TENDA 10X10
Especificação : Locação de tenda 10X10 em boas condições e instalada
Data Valor CNPJ

16/11/2021 - 16:10:57 1.483,333 (proposta) 36.724.355/0001-70 - 5S COMUNICACAO VISUAL E
COMERCIO - EIRELI

16/11/2021 - 22:26:37 1.483,330 (proposta) 02.960.116/0001-06 - STYLLUS EMPREENDIMENTOS E
LOCACAO DE CAMINHOES EIRELI

17/11/2021 - 08:23:14 1.400,000 (proposta) 09.315.242/0001-49 - T. S. DOS SANTOS CIA LTDA

17/11/2021 - 09:04:51 1.398,000 36.724.355/0001-70 - 5S COMUNICACAO VISUAL E
COMERCIO - EIRELI

17/11/2021 - 09:05:39 1.397,999 02.960.116/0001-06 - STYLLUS EMPREENDIMENTOS E
LOCACAO DE CAMINHOES EIRELI

17/11/2021 - 09:07:33 1.395,000 09.315.242/0001-49 - T. S. DOS SANTOS CIA LTDA

17/11/2021 - 09:08:08 1.394,000 02.960.116/0001-06 - STYLLUS EMPREENDIMENTOS E
LOCACAO DE CAMINHOES EIRELI

17/11/2021 - 09:11:51 1.392,000 09.315.242/0001-49 - T. S. DOS SANTOS CIA LTDA

17/11/2021 - 09:12:12 1.391,999 02.960.116/0001-06 - STYLLUS EMPREENDIMENTOS E
LOCACAO DE CAMINHOES EIRELI

17/11/2021 - 09:12:26 1.391,970 36.724.355/0001-70 - 5S COMUNICACAO VISUAL E
COMERCIO - EIRELI

17/11/2021 - 09:12:29 1.390,000 09.315.242/0001-49 - T. S. DOS SANTOS CIA LTDA

17/11/2021 - 09:13:03 1.389,000 02.960.116/0001-06 - STYLLUS EMPREENDIMENTOS E
LOCACAO DE CAMINHOES EIRELI

17/11/2021 - 09:13:21 1.385,000 09.315.242/0001-49 - T. S. DOS SANTOS CIA LTDA

17/11/2021 - 09:13:43 1.384,000 02.960.116/0001-06 - STYLLUS EMPREENDIMENTOS E
LOCACAO DE CAMINHOES EIRELI

17/11/2021 - 09:13:55 1.383,000 09.315.242/0001-49 - T. S. DOS SANTOS CIA LTDA

17/11/2021 - 09:14:10 1.382,999 02.960.116/0001-06 - STYLLUS EMPREENDIMENTOS E
LOCACAO DE CAMINHOES EIRELI

17/11/2021 - 09:14:33 1.382,000 09.315.242/0001-49 - T. S. DOS SANTOS CIA LTDA

17/11/2021 - 09:14:54 1.381,999 02.960.116/0001-06 - STYLLUS EMPREENDIMENTOS E
LOCACAO DE CAMINHOES EIRELI

17/11/2021 - 09:15:17 1.381,000 09.315.242/0001-49 - T. S. DOS SANTOS CIA LTDA

17/11/2021 - 09:16:00 1.380,000 02.960.116/0001-06 - STYLLUS EMPREENDIMENTOS E
LOCACAO DE CAMINHOES EIRELI

17/11/2021 - 09:16:28 1.379,000 09.315.242/0001-49 - T. S. DOS SANTOS CIA LTDA

17/11/2021 - 09:17:06 1.378,999 02.960.116/0001-06 - STYLLUS EMPREENDIMENTOS E
LOCACAO DE CAMINHOES EIRELI

17/11/2021 - 09:17:27 1.378,000 09.315.242/0001-49 - T. S. DOS SANTOS CIA LTDA

17/11/2021 - 09:17:56 1.377,999 02.960.116/0001-06 - STYLLUS EMPREENDIMENTOS E
LOCACAO DE CAMINHOES EIRELI

17/11/2021 - 09:18:06 1.377,000 09.315.242/0001-49 - T. S. DOS SANTOS CIA LTDA

17/11/2021 - 09:18:37 1.376,999 02.960.116/0001-06 - STYLLUS EMPREENDIMENTOS E
LOCACAO DE CAMINHOES EIRELI

17/11/2021 - 09:18:55 1.376,000 09.315.242/0001-49 - T. S. DOS SANTOS CIA LTDA

17/11/2021 - 09:19:07 1.375,999 02.960.116/0001-06 - STYLLUS EMPREENDIMENTOS E
LOCACAO DE CAMINHOES EIRELI

17/11/2021 - 09:19:19 1.375,000 09.315.242/0001-49 - T. S. DOS SANTOS CIA LTDA

17/11/2021 - 09:20:12 1.374,999 02.960.116/0001-06 - STYLLUS EMPREENDIMENTOS E
LOCACAO DE CAMINHOES EIRELI

17/11/2021 - 09:20:29 1.374,000 09.315.242/0001-49 - T. S. DOS SANTOS CIA LTDA

17/11/2021 - 09:20:44 1.372,999 02.960.116/0001-06 - STYLLUS EMPREENDIMENTOS E
LOCACAO DE CAMINHOES EIRELI

17/11/2021 - 09:21:03 1.372,000 09.315.242/0001-49 - T. S. DOS SANTOS CIA LTDA

17/11/2021 - 09:22:23 1.370,000 02.960.116/0001-06 - STYLLUS EMPREENDIMENTOS E
LOCACAO DE CAMINHOES EIRELI

17/11/2021 - 09:22:32 1.369,000 09.315.242/0001-49 - T. S. DOS SANTOS CIA LTDA



A autenticidade do documento pode ser verificada no site http://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 18/11/2021 às 10:07:51.
Código verificador: 18751C

Página 6 de 17

17/11/2021 - 09:24:04 1.367,000 02.960.116/0001-06 - STYLLUS EMPREENDIMENTOS E
LOCACAO DE CAMINHOES EIRELI

17/11/2021 - 09:24:18 1.366,000 09.315.242/0001-49 - T. S. DOS SANTOS CIA LTDA

17/11/2021 - 09:24:31 1.365,999 36.724.355/0001-70 - 5S COMUNICACAO VISUAL E
COMERCIO - EIRELI

17/11/2021 - 09:24:42 1.365,000 09.315.242/0001-49 - T. S. DOS SANTOS CIA LTDA

17/11/2021 - 09:24:57 1.362,000 02.960.116/0001-06 - STYLLUS EMPREENDIMENTOS E
LOCACAO DE CAMINHOES EIRELI

17/11/2021 - 09:25:22 1.360,000 09.315.242/0001-49 - T. S. DOS SANTOS CIA LTDA

17/11/2021 - 09:25:51 1.359,999 02.960.116/0001-06 - STYLLUS EMPREENDIMENTOS E
LOCACAO DE CAMINHOES EIRELI

17/11/2021 - 09:25:55 1.359,000 09.315.242/0001-49 - T. S. DOS SANTOS CIA LTDA

17/11/2021 - 09:26:24 1.358,999 02.960.116/0001-06 - STYLLUS EMPREENDIMENTOS E
LOCACAO DE CAMINHOES EIRELI

17/11/2021 - 09:26:30 1.358,000 09.315.242/0001-49 - T. S. DOS SANTOS CIA LTDA

17/11/2021 - 09:26:46 1.357,999 02.960.116/0001-06 - STYLLUS EMPREENDIMENTOS E
LOCACAO DE CAMINHOES EIRELI

17/11/2021 - 09:27:08 1.357,000 09.315.242/0001-49 - T. S. DOS SANTOS CIA LTDA

17/11/2021 - 09:28:55 1.352,999 02.960.116/0001-06 - STYLLUS EMPREENDIMENTOS E
LOCACAO DE CAMINHOES EIRELI

17/11/2021 - 09:29:09 1.352,000 09.315.242/0001-49 - T. S. DOS SANTOS CIA LTDA

17/11/2021 - 09:30:29 1.350,999 02.960.116/0001-06 - STYLLUS EMPREENDIMENTOS E
LOCACAO DE CAMINHOES EIRELI

17/11/2021 - 09:31:03 1.350,000 09.315.242/0001-49 - T. S. DOS SANTOS CIA LTDA

17/11/2021 - 09:31:22 1.349,999 02.960.116/0001-06 - STYLLUS EMPREENDIMENTOS E
LOCACAO DE CAMINHOES EIRELI

17/11/2021 - 09:32:13 1.349,000 09.315.242/0001-49 - T. S. DOS SANTOS CIA LTDA

17/11/2021 - 09:33:48 1.347,999 02.960.116/0001-06 - STYLLUS EMPREENDIMENTOS E
LOCACAO DE CAMINHOES EIRELI

17/11/2021 - 09:34:29 1.347,000 09.315.242/0001-49 - T. S. DOS SANTOS CIA LTDA

17/11/2021 - 09:35:19 1.344,999 02.960.116/0001-06 - STYLLUS EMPREENDIMENTOS E
LOCACAO DE CAMINHOES EIRELI

17/11/2021 - 09:36:16 1.344,000 09.315.242/0001-49 - T. S. DOS SANTOS CIA LTDA

17/11/2021 - 09:38:02 1.341,999 02.960.116/0001-06 - STYLLUS EMPREENDIMENTOS E
LOCACAO DE CAMINHOES EIRELI

17/11/2021 - 09:38:23 1.340,000 09.315.242/0001-49 - T. S. DOS SANTOS CIA LTDA

17/11/2021 - 09:38:47 1.339,000 02.960.116/0001-06 - STYLLUS EMPREENDIMENTOS E
LOCACAO DE CAMINHOES EIRELI

17/11/2021 - 09:39:25 1.335,000 09.315.242/0001-49 - T. S. DOS SANTOS CIA LTDA

17/11/2021 - 09:39:52 1.334,999 02.960.116/0001-06 - STYLLUS EMPREENDIMENTOS E
LOCACAO DE CAMINHOES EIRELI

17/11/2021 - 09:41:11 1.333,000 09.315.242/0001-49 - T. S. DOS SANTOS CIA LTDA

17/11/2021 - 09:42:27 1.332,000 02.960.116/0001-06 - STYLLUS EMPREENDIMENTOS E
LOCACAO DE CAMINHOES EIRELI

17/11/2021 - 09:42:59 1.330,000 09.315.242/0001-49 - T. S. DOS SANTOS CIA LTDA

17/11/2021 - 09:43:21 1.329,999 02.960.116/0001-06 - STYLLUS EMPREENDIMENTOS E
LOCACAO DE CAMINHOES EIRELI

17/11/2021 - 09:44:20 1.325,000 09.315.242/0001-49 - T. S. DOS SANTOS CIA LTDA

17/11/2021 - 09:44:42 1.324,999 02.960.116/0001-06 - STYLLUS EMPREENDIMENTOS E
LOCACAO DE CAMINHOES EIRELI

17/11/2021 - 09:45:34 1.320,000 09.315.242/0001-49 - T. S. DOS SANTOS CIA LTDA

17/11/2021 - 09:45:57 1.319,999 02.960.116/0001-06 - STYLLUS EMPREENDIMENTOS E
LOCACAO DE CAMINHOES EIRELI

17/11/2021 - 09:47:07 1.315,000 09.315.242/0001-49 - T. S. DOS SANTOS CIA LTDA

17/11/2021 - 09:48:19 1.314,999 02.960.116/0001-06 - STYLLUS EMPREENDIMENTOS E
LOCACAO DE CAMINHOES EIRELI

17/11/2021 - 09:49:09 1.310,000 09.315.242/0001-49 - T. S. DOS SANTOS CIA LTDA

17/11/2021 - 09:49:32 1.309,999 02.960.116/0001-06 - STYLLUS EMPREENDIMENTOS E
LOCACAO DE CAMINHOES EIRELI

17/11/2021 - 09:49:58 1.305,000 09.315.242/0001-49 - T. S. DOS SANTOS CIA LTDA

17/11/2021 - 09:50:41 1.302,999 02.960.116/0001-06 - STYLLUS EMPREENDIMENTOS E
LOCACAO DE CAMINHOES EIRELI

17/11/2021 - 10:44:16 1.290,000 02.960.116/0001-06 - STYLLUS EMPREENDIMENTOS E
LOCACAO DE CAMINHOES EIRELI

0003 - TENDA 5X5-
Especificação : Locação de tenda 5X5 em boas condições e instalada



A autenticidade do documento pode ser verificada no site http://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 18/11/2021 às 10:07:51.
Código verificador: 18751C

Página 7 de 17

Data Valor CNPJ

16/11/2021 - 16:11:47 693,333 (proposta) 36.724.355/0001-70 - 5S COMUNICACAO VISUAL E
COMERCIO - EIRELI

16/11/2021 - 22:26:37 693,330 (proposta) 02.960.116/0001-06 - STYLLUS EMPREENDIMENTOS E
LOCACAO DE CAMINHOES EIRELI

17/11/2021 - 08:23:14 690,000 (proposta) 09.315.242/0001-49 - T. S. DOS SANTOS CIA LTDA

17/11/2021 - 09:05:18 660,000 36.724.355/0001-70 - 5S COMUNICACAO VISUAL E
COMERCIO - EIRELI

17/11/2021 - 09:05:48 665,999 02.960.116/0001-06 - STYLLUS EMPREENDIMENTOS E
LOCACAO DE CAMINHOES EIRELI

17/11/2021 - 09:06:04 664,000 02.960.116/0001-06 - STYLLUS EMPREENDIMENTOS E
LOCACAO DE CAMINHOES EIRELI

17/11/2021 - 09:06:27 659,999 02.960.116/0001-06 - STYLLUS EMPREENDIMENTOS E
LOCACAO DE CAMINHOES EIRELI

17/11/2021 - 09:07:41 655,000 09.315.242/0001-49 - T. S. DOS SANTOS CIA LTDA

17/11/2021 - 09:08:07 650,000 36.724.355/0001-70 - 5S COMUNICACAO VISUAL E
COMERCIO - EIRELI

17/11/2021 - 09:08:21 649,999 02.960.116/0001-06 - STYLLUS EMPREENDIMENTOS E
LOCACAO DE CAMINHOES EIRELI

17/11/2021 - 09:11:59 649,000 09.315.242/0001-49 - T. S. DOS SANTOS CIA LTDA

17/11/2021 - 09:12:12 648,999 36.724.355/0001-70 - 5S COMUNICACAO VISUAL E
COMERCIO - EIRELI

17/11/2021 - 09:12:31 647,999 02.960.116/0001-06 - STYLLUS EMPREENDIMENTOS E
LOCACAO DE CAMINHOES EIRELI

17/11/2021 - 09:12:35 648,000 09.315.242/0001-49 - T. S. DOS SANTOS CIA LTDA

17/11/2021 - 09:12:43 647,000 09.315.242/0001-49 - T. S. DOS SANTOS CIA LTDA

17/11/2021 - 09:13:12 646,000 02.960.116/0001-06 - STYLLUS EMPREENDIMENTOS E
LOCACAO DE CAMINHOES EIRELI

17/11/2021 - 09:13:28 645,000 09.315.242/0001-49 - T. S. DOS SANTOS CIA LTDA

17/11/2021 - 09:14:20 644,999 02.960.116/0001-06 - STYLLUS EMPREENDIMENTOS E
LOCACAO DE CAMINHOES EIRELI

17/11/2021 - 09:14:38 644,000 09.315.242/0001-49 - T. S. DOS SANTOS CIA LTDA

17/11/2021 - 09:16:30 642,999 02.960.116/0001-06 - STYLLUS EMPREENDIMENTOS E
LOCACAO DE CAMINHOES EIRELI

17/11/2021 - 09:16:49 642,000 09.315.242/0001-49 - T. S. DOS SANTOS CIA LTDA

17/11/2021 - 09:17:16 641,999 02.960.116/0001-06 - STYLLUS EMPREENDIMENTOS E
LOCACAO DE CAMINHOES EIRELI

17/11/2021 - 09:17:33 641,000 09.315.242/0001-49 - T. S. DOS SANTOS CIA LTDA

17/11/2021 - 09:18:03 640,999 02.960.116/0001-06 - STYLLUS EMPREENDIMENTOS E
LOCACAO DE CAMINHOES EIRELI

17/11/2021 - 09:18:20 640,000 09.315.242/0001-49 - T. S. DOS SANTOS CIA LTDA

17/11/2021 - 09:18:46 639,999 02.960.116/0001-06 - STYLLUS EMPREENDIMENTOS E
LOCACAO DE CAMINHOES EIRELI

17/11/2021 - 09:19:14 639,000 09.315.242/0001-49 - T. S. DOS SANTOS CIA LTDA

17/11/2021 - 09:20:15 638,999 02.960.116/0001-06 - STYLLUS EMPREENDIMENTOS E
LOCACAO DE CAMINHOES EIRELI

17/11/2021 - 09:20:35 638,000 09.315.242/0001-49 - T. S. DOS SANTOS CIA LTDA

17/11/2021 - 09:20:53 636,999 02.960.116/0001-06 - STYLLUS EMPREENDIMENTOS E
LOCACAO DE CAMINHOES EIRELI

17/11/2021 - 09:21:08 636,000 09.315.242/0001-49 - T. S. DOS SANTOS CIA LTDA

17/11/2021 - 09:22:25 632,999 02.960.116/0001-06 - STYLLUS EMPREENDIMENTOS E
LOCACAO DE CAMINHOES EIRELI

17/11/2021 - 09:22:37 632,000 09.315.242/0001-49 - T. S. DOS SANTOS CIA LTDA

17/11/2021 - 09:24:07 631,999 02.960.116/0001-06 - STYLLUS EMPREENDIMENTOS E
LOCACAO DE CAMINHOES EIRELI

17/11/2021 - 09:24:22 630,000 36.724.355/0001-70 - 5S COMUNICACAO VISUAL E
COMERCIO - EIRELI

17/11/2021 - 09:24:27 629,000 09.315.242/0001-49 - T. S. DOS SANTOS CIA LTDA

17/11/2021 - 09:25:24 628,999 02.960.116/0001-06 - STYLLUS EMPREENDIMENTOS E
LOCACAO DE CAMINHOES EIRELI

17/11/2021 - 09:25:36 628,000 09.315.242/0001-49 - T. S. DOS SANTOS CIA LTDA

17/11/2021 - 09:26:13 627,999 02.960.116/0001-06 - STYLLUS EMPREENDIMENTOS E
LOCACAO DE CAMINHOES EIRELI

17/11/2021 - 09:26:36 627,000 09.315.242/0001-49 - T. S. DOS SANTOS CIA LTDA

17/11/2021 - 09:26:54 625,999 02.960.116/0001-06 - STYLLUS EMPREENDIMENTOS E
LOCACAO DE CAMINHOES EIRELI

17/11/2021 - 09:27:20 624,000 09.315.242/0001-49 - T. S. DOS SANTOS CIA LTDA
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17/11/2021 - 09:28:57 622,999 02.960.116/0001-06 - STYLLUS EMPREENDIMENTOS E
LOCACAO DE CAMINHOES EIRELI

17/11/2021 - 09:29:16 622,000 09.315.242/0001-49 - T. S. DOS SANTOS CIA LTDA

17/11/2021 - 09:30:32 620,999 02.960.116/0001-06 - STYLLUS EMPREENDIMENTOS E
LOCACAO DE CAMINHOES EIRELI

17/11/2021 - 09:31:07 620,000 09.315.242/0001-49 - T. S. DOS SANTOS CIA LTDA

17/11/2021 - 09:31:30 619,999 02.960.116/0001-06 - STYLLUS EMPREENDIMENTOS E
LOCACAO DE CAMINHOES EIRELI

17/11/2021 - 09:32:18 619,000 09.315.242/0001-49 - T. S. DOS SANTOS CIA LTDA

17/11/2021 - 09:33:52 617,999 02.960.116/0001-06 - STYLLUS EMPREENDIMENTOS E
LOCACAO DE CAMINHOES EIRELI

17/11/2021 - 09:34:34 617,000 09.315.242/0001-49 - T. S. DOS SANTOS CIA LTDA

17/11/2021 - 09:35:21 615,999 02.960.116/0001-06 - STYLLUS EMPREENDIMENTOS E
LOCACAO DE CAMINHOES EIRELI

17/11/2021 - 09:36:37 615,000 09.315.242/0001-49 - T. S. DOS SANTOS CIA LTDA

17/11/2021 - 09:38:04 613,999 02.960.116/0001-06 - STYLLUS EMPREENDIMENTOS E
LOCACAO DE CAMINHOES EIRELI

17/11/2021 - 09:38:28 613,000 09.315.242/0001-49 - T. S. DOS SANTOS CIA LTDA

17/11/2021 - 09:39:07 611,999 02.960.116/0001-06 - STYLLUS EMPREENDIMENTOS E
LOCACAO DE CAMINHOES EIRELI

17/11/2021 - 09:39:30 610,000 09.315.242/0001-49 - T. S. DOS SANTOS CIA LTDA

17/11/2021 - 09:40:05 609,999 02.960.116/0001-06 - STYLLUS EMPREENDIMENTOS E
LOCACAO DE CAMINHOES EIRELI

17/11/2021 - 09:41:20 605,000 09.315.242/0001-49 - T. S. DOS SANTOS CIA LTDA

17/11/2021 - 09:42:35 602,999 02.960.116/0001-06 - STYLLUS EMPREENDIMENTOS E
LOCACAO DE CAMINHOES EIRELI

17/11/2021 - 09:43:02 602,000 09.315.242/0001-49 - T. S. DOS SANTOS CIA LTDA

17/11/2021 - 09:43:39 601,999 02.960.116/0001-06 - STYLLUS EMPREENDIMENTOS E
LOCACAO DE CAMINHOES EIRELI

17/11/2021 - 09:44:24 600,000 09.315.242/0001-49 - T. S. DOS SANTOS CIA LTDA

17/11/2021 - 09:44:59 599,999 02.960.116/0001-06 - STYLLUS EMPREENDIMENTOS E
LOCACAO DE CAMINHOES EIRELI

17/11/2021 - 09:45:44 590,000 09.315.242/0001-49 - T. S. DOS SANTOS CIA LTDA

0004 - TENDA 5X5- MENSAL
Especificação : Locação de tenda 5x5 - em boas condições, instalada e manutenção.
Data Valor CNPJ

16/11/2021 - 16:12:36 815,000 (proposta) 36.724.355/0001-70 - 5S COMUNICACAO VISUAL E
COMERCIO - EIRELI

17/11/2021 - 08:23:14 800,000 (proposta) 09.315.242/0001-49 - T. S. DOS SANTOS CIA LTDA

17/11/2021 - 08:58:19 815,000 (proposta) 02.960.116/0001-06 - STYLLUS EMPREENDIMENTOS E
LOCACAO DE CAMINHOES EIRELI

17/11/2021 - 09:05:28 780,000 36.724.355/0001-70 - 5S COMUNICACAO VISUAL E
COMERCIO - EIRELI

17/11/2021 - 09:06:18 779,999 02.960.116/0001-06 - STYLLUS EMPREENDIMENTOS E
LOCACAO DE CAMINHOES EIRELI

17/11/2021 - 09:07:50 775,000 09.315.242/0001-49 - T. S. DOS SANTOS CIA LTDA

17/11/2021 - 09:08:18 773,000 36.724.355/0001-70 - 5S COMUNICACAO VISUAL E
COMERCIO - EIRELI

17/11/2021 - 09:08:34 772,999 02.960.116/0001-06 - STYLLUS EMPREENDIMENTOS E
LOCACAO DE CAMINHOES EIRELI

17/11/2021 - 09:12:02 771,999 36.724.355/0001-70 - 5S COMUNICACAO VISUAL E
COMERCIO - EIRELI

17/11/2021 - 09:12:14 771,000 09.315.242/0001-49 - T. S. DOS SANTOS CIA LTDA

17/11/2021 - 09:12:44 770,000 02.960.116/0001-06 - STYLLUS EMPREENDIMENTOS E
LOCACAO DE CAMINHOES EIRELI

17/11/2021 - 09:13:10 769,000 09.315.242/0001-49 - T. S. DOS SANTOS CIA LTDA

17/11/2021 - 09:13:35 768,000 02.960.116/0001-06 - STYLLUS EMPREENDIMENTOS E
LOCACAO DE CAMINHOES EIRELI

17/11/2021 - 09:13:45 767,000 09.315.242/0001-49 - T. S. DOS SANTOS CIA LTDA

17/11/2021 - 09:14:32 766,000 02.960.116/0001-06 - STYLLUS EMPREENDIMENTOS E
LOCACAO DE CAMINHOES EIRELI

17/11/2021 - 09:14:43 765,000 09.315.242/0001-49 - T. S. DOS SANTOS CIA LTDA

17/11/2021 - 09:16:34 763,999 02.960.116/0001-06 - STYLLUS EMPREENDIMENTOS E
LOCACAO DE CAMINHOES EIRELI

17/11/2021 - 09:16:55 763,000 09.315.242/0001-49 - T. S. DOS SANTOS CIA LTDA
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17/11/2021 - 09:17:26 762,999 02.960.116/0001-06 - STYLLUS EMPREENDIMENTOS E
LOCACAO DE CAMINHOES EIRELI

17/11/2021 - 09:17:38 762,000 09.315.242/0001-49 - T. S. DOS SANTOS CIA LTDA

17/11/2021 - 09:18:21 761,999 02.960.116/0001-06 - STYLLUS EMPREENDIMENTOS E
LOCACAO DE CAMINHOES EIRELI

17/11/2021 - 09:19:09 761,000 09.315.242/0001-49 - T. S. DOS SANTOS CIA LTDA

17/11/2021 - 09:20:18 760,999 02.960.116/0001-06 - STYLLUS EMPREENDIMENTOS E
LOCACAO DE CAMINHOES EIRELI

17/11/2021 - 09:20:42 760,000 09.315.242/0001-49 - T. S. DOS SANTOS CIA LTDA

17/11/2021 - 09:21:02 758,999 02.960.116/0001-06 - STYLLUS EMPREENDIMENTOS E
LOCACAO DE CAMINHOES EIRELI

17/11/2021 - 09:21:12 758,000 09.315.242/0001-49 - T. S. DOS SANTOS CIA LTDA

17/11/2021 - 09:22:31 753,999 02.960.116/0001-06 - STYLLUS EMPREENDIMENTOS E
LOCACAO DE CAMINHOES EIRELI

17/11/2021 - 09:22:42 753,000 09.315.242/0001-49 - T. S. DOS SANTOS CIA LTDA

17/11/2021 - 09:24:09 752,999 02.960.116/0001-06 - STYLLUS EMPREENDIMENTOS E
LOCACAO DE CAMINHOES EIRELI

17/11/2021 - 09:24:14 752,900 36.724.355/0001-70 - 5S COMUNICACAO VISUAL E
COMERCIO - EIRELI

17/11/2021 - 09:24:33 752,000 09.315.242/0001-49 - T. S. DOS SANTOS CIA LTDA

17/11/2021 - 09:25:38 751,999 02.960.116/0001-06 - STYLLUS EMPREENDIMENTOS E
LOCACAO DE CAMINHOES EIRELI

17/11/2021 - 09:26:00 751,000 09.315.242/0001-49 - T. S. DOS SANTOS CIA LTDA

17/11/2021 - 09:26:30 750,999 02.960.116/0001-06 - STYLLUS EMPREENDIMENTOS E
LOCACAO DE CAMINHOES EIRELI

17/11/2021 - 09:26:43 750,000 09.315.242/0001-49 - T. S. DOS SANTOS CIA LTDA

17/11/2021 - 09:27:02 749,999 02.960.116/0001-06 - STYLLUS EMPREENDIMENTOS E
LOCACAO DE CAMINHOES EIRELI

17/11/2021 - 09:27:25 749,000 09.315.242/0001-49 - T. S. DOS SANTOS CIA LTDA

17/11/2021 - 09:29:02 747,999 02.960.116/0001-06 - STYLLUS EMPREENDIMENTOS E
LOCACAO DE CAMINHOES EIRELI

17/11/2021 - 09:29:21 747,000 09.315.242/0001-49 - T. S. DOS SANTOS CIA LTDA

17/11/2021 - 09:30:34 745,999 02.960.116/0001-06 - STYLLUS EMPREENDIMENTOS E
LOCACAO DE CAMINHOES EIRELI

17/11/2021 - 09:31:11 745,000 09.315.242/0001-49 - T. S. DOS SANTOS CIA LTDA

17/11/2021 - 09:31:36 744,999 02.960.116/0001-06 - STYLLUS EMPREENDIMENTOS E
LOCACAO DE CAMINHOES EIRELI

17/11/2021 - 09:32:24 744,000 09.315.242/0001-49 - T. S. DOS SANTOS CIA LTDA

17/11/2021 - 09:33:55 742,999 02.960.116/0001-06 - STYLLUS EMPREENDIMENTOS E
LOCACAO DE CAMINHOES EIRELI

17/11/2021 - 09:34:38 742,000 09.315.242/0001-49 - T. S. DOS SANTOS CIA LTDA

17/11/2021 - 09:34:49 741,999 02.960.116/0001-06 - STYLLUS EMPREENDIMENTOS E
LOCACAO DE CAMINHOES EIRELI

17/11/2021 - 09:34:59 741,000 09.315.242/0001-49 - T. S. DOS SANTOS CIA LTDA

17/11/2021 - 09:35:33 740,000 02.960.116/0001-06 - STYLLUS EMPREENDIMENTOS E
LOCACAO DE CAMINHOES EIRELI

17/11/2021 - 09:36:45 739,000 09.315.242/0001-49 - T. S. DOS SANTOS CIA LTDA

17/11/2021 - 09:38:06 737,999 02.960.116/0001-06 - STYLLUS EMPREENDIMENTOS E
LOCACAO DE CAMINHOES EIRELI

17/11/2021 - 09:38:33 737,000 09.315.242/0001-49 - T. S. DOS SANTOS CIA LTDA

17/11/2021 - 09:39:17 735,999 02.960.116/0001-06 - STYLLUS EMPREENDIMENTOS E
LOCACAO DE CAMINHOES EIRELI

17/11/2021 - 09:39:35 735,000 09.315.242/0001-49 - T. S. DOS SANTOS CIA LTDA

17/11/2021 - 09:40:15 734,999 02.960.116/0001-06 - STYLLUS EMPREENDIMENTOS E
LOCACAO DE CAMINHOES EIRELI

17/11/2021 - 09:41:37 730,000 09.315.242/0001-49 - T. S. DOS SANTOS CIA LTDA

17/11/2021 - 09:42:44 729,999 02.960.116/0001-06 - STYLLUS EMPREENDIMENTOS E
LOCACAO DE CAMINHOES EIRELI

17/11/2021 - 09:43:08 725,000 09.315.242/0001-49 - T. S. DOS SANTOS CIA LTDA

17/11/2021 - 09:43:57 724,999 02.960.116/0001-06 - STYLLUS EMPREENDIMENTOS E
LOCACAO DE CAMINHOES EIRELI

17/11/2021 - 09:44:33 720,000 09.315.242/0001-49 - T. S. DOS SANTOS CIA LTDA

17/11/2021 - 09:45:15 719,999 02.960.116/0001-06 - STYLLUS EMPREENDIMENTOS E
LOCACAO DE CAMINHOES EIRELI

17/11/2021 - 09:45:49 700,000 09.315.242/0001-49 - T. S. DOS SANTOS CIA LTDA

17/11/2021 - 09:47:47 699,999 02.960.116/0001-06 - STYLLUS EMPREENDIMENTOS E
LOCACAO DE CAMINHOES EIRELI
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17/11/2021 - 09:48:16 690,000 09.315.242/0001-49 - T. S. DOS SANTOS CIA LTDA

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

Expedição
Data de
Expedição

Data de Validade Arquivo

5S
COMUNICACAO
VISUAL E
COMERCIO -
EIRELI

16/11/2021 -
14:03

DILBERTO
CAVALCANTE
DOS SANTOS

32841361268 PA 15/10/1990 - RG

5S
COMUNICACAO
VISUAL E
COMERCIO -
EIRELI

16/11/2021 -
14:03

DILBERTO
CAVALCANTE
DOS SANTOS

1880796 - - - CPF

5S
COMUNICACAO
VISUAL E
COMERCIO -
EIRELI

16/11/2021 -
14:04

DILBERTO
CAVALCANTE
DOS SANTOS

36724355000170 PA 10/11/2020 - CNPJ

5S
COMUNICACAO
VISUAL E
COMERCIO -
EIRELI

16/11/2021 -
14:05

DILBERTO
CAVALCANTE
DOS SANTOS

01 receita federal 14/11/2021 - Certidão Negativa de
Falência ou Concordata

5S
COMUNICACAO
VISUAL E
COMERCIO -
EIRELI

16/11/2021 -
14:05

DILBERTO
CAVALCANTE
DOS SANTOS

01 PA 23/08/2021 30/11/2021 Certidão Negativa de
Débitos Estaduais

5S
COMUNICACAO
VISUAL E
COMERCIO -
EIRELI

16/11/2021 -
14:06

DILBERTO
CAVALCANTE
DOS SANTOS

01 PA 12/10/2021 30/11/2021 Certificado de
Regularidade junto ao
FGTS

5S
COMUNICACAO
VISUAL E
COMERCIO -
EIRELI

16/11/2021 -
14:06

DILBERTO
CAVALCANTE
DOS SANTOS

01 PA 13/09/2021 30/11/2021 Certidão Negativa de
Débitos Trabalhistas

5S
COMUNICACAO
VISUAL E
COMERCIO -
EIRELI

16/11/2021 -
14:07

DILBERTO
CAVALCANTE
DOS SANTOS

01 PA 30/11/2021 - BALANÇO
PATRIMONIAL

5S
COMUNICACAO
VISUAL E
COMERCIO -
EIRELI

16/11/2021 -
14:08

DILBERTO
CAVALCANTE
DOS SANTOS

01 PA 16/11/2021 30/11/2021 PROPOSTA DE
PREÇOS

5S
COMUNICACAO
VISUAL E
COMERCIO -
EIRELI

16/11/2021 -
14:08

DILBERTO
CAVALCANTE
DOS SANTOS

01 pa 30/11/2021 - ANEXO III –
DECLARAÇÃO DE
SUJEIÇÃO ÀS
CONDIÇÕES
ESTABELECIDAS NO
EDITAL E DE
INEXISTÊNCIA DE
FATOS
SUPERVENIENTES
IMPEDITIVOS DA
HABILITAÇÃO

5S
COMUNICACAO
VISUAL E
COMERCIO -
EIRELI

16/11/2021 -
14:08

DILBERTO
CAVALCANTE
DOS SANTOS

01 PA 30/11/2021 - ANEXO IV – MODELO
DE DECLARAÇÃO
NOS TERMOS DO
INCISO XXXIII DO
ARTIGO 7º DA
CONSTITUIÇÃO
FEDERAL

5S
COMUNICACAO
VISUAL E
COMERCIO -
EIRELI

16/11/2021 -
14:08

DILBERTO
CAVALCANTE
DOS SANTOS

01 PA 30/11/2021 - ANEXO V –
DECLARAÇÃO DE
ELABORAÇÃO
INDEPENDENTE DE
PROPOSTA.

5S
COMUNICACAO
VISUAL E
COMERCIO -
EIRELI

16/11/2021 -
14:09

DILBERTO
CAVALCANTE
DOS SANTOS

01 PA 30/11/2021 - ANEXO VI –
DECLARAÇÃO DO
PORTE DA EMPRESA
(MICROEMPRESA OU
EMPRESA DE
PEQUENO PORTE)

5S
COMUNICACAO
VISUAL E
COMERCIO -
EIRELI

16/11/2021 -
14:09

DILBERTO
CAVALCANTE
DOS SANTOS

01 PA 30/11/2021 - ANEXO VII –
DECLARAÇÃO DE
IDONEIDADE

http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=4001810&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=4001821&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=4001840&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=4001857&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=4001857&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=4001866&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=4001866&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=4001880&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=4001880&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=4001880&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=4001892&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=4001892&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=4001900&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=4001900&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=4001918&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=4001918&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=4001925&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=4001925&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=4001925&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=4001925&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=4001925&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=4001925&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=4001925&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=4001925&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=4001925&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=4001925&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=4001925&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=4001929&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=4001929&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=4001929&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=4001929&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=4001929&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=4001929&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=4001929&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=4001932&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=4001932&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=4001932&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=4001932&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=4001932&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=4001936&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=4001936&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=4001936&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=4001936&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=4001936&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=4001936&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=4001943&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=4001943&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=4001943&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
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5S
COMUNICACAO
VISUAL E
COMERCIO -
EIRELI

16/11/2021 -
14:09

DILBERTO
CAVALCANTE
DOS SANTOS

01 PA 30/11/2021 - ANEXO VIII –
DECLARAÇÃO DE
CUMPRIMENTO DOS
REQUISITOS DE
HABILITAÇÃO

5S
COMUNICACAO
VISUAL E
COMERCIO -
EIRELI

16/11/2021 -
14:09

DILBERTO
CAVALCANTE
DOS SANTOS

- - 02/11/2021 - Contrato Social

5S
COMUNICACAO
VISUAL E
COMERCIO -
EIRELI

16/11/2021 -
14:10

DILBERTO
CAVALCANTE
DOS SANTOS

- PA 16/11/2021 30/11/2021 Certidão Negativa de
Débitos Municipais

5S
COMUNICACAO
VISUAL E
COMERCIO -
EIRELI

16/11/2021 -
14:10

DILBERTO
CAVALCANTE
DOS SANTOS

- PA 01/11/2021 30/11/2021 Certidão Negativa de
Dívida Ativa da União

5S
COMUNICACAO
VISUAL E
COMERCIO -
EIRELI

17/11/2021 -
08:18

DILBERTO
CAVALCANTE
DOS SANTOS

- PA 30/11/2021 - Atestado de
Capacidade Técnica

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

17/11/2021 - 15:10 - - - -

0001 - TENDA TAMANHO 8X8
Especificação : Locação de tenda 8X8 -em boas condições e instalada.

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

02.960.116/0001-06 -
STYLLUS
EMPREENDIMENTOS E
LOCACAO DE CAMINHOES
EIRELI

17/11/2021 - 14:12:35 Com base na Lei Complementar nº. 123, de 14 de dezembro de 2006, em especial
quanto ao seu art. 3º; que está apta a usufruir do tratamento favorecido
estabelecido nos art. 42 a 49 da referida Lei Complementar e que não se
enquadra nas situações relacionadas no `PAR`4º do art. 3º da citada Lei
Complementar. a STYLLUS EMPREENDIMENTOS vem tempestivamente declarar
a intenção de interpor recursos administrativo pelo motivo da sua inabilitação no
processo em questão.

Indeferido

Justificativa: SENHOR LICITANTE STYLLUS EMPREENDIMENTOS, se atente ao motivo da sua inabilitação que foi por fato de seu atestado de capacidade técnica estar
incompleto e não atendendo ao item do edital que diz que todo atestado de empresa privada deverá ser autenticado e reconhecido em cartório. E para caráter de informação sua
certidão municipal esta vencida desde 31/10/2021, não sendo ela o motivo de sua Inabilitação.

02.960.116/0001-06 -
STYLLUS
EMPREENDIMENTOS E
LOCACAO DE CAMINHOES
EIRELI

17/11/2021 - 14:18:40 Com base na Lei Complementar nº. 123, de 14 de dezembro de 2006, em especial
quanto ao seu art. 3º; que está apta a usufruir do tratamento favorecido
estabelecido nos art. 42 a 49 da referida Lei Complementar e que não se
enquadra nas situações relacionadas no `PAR`4º do art. 3º da citada Lei
Complementar. a STYLLUS EMPREENDIMENTOS vem tempestivamente declarar
a intenção de interpor recursos administrativo pelo motivo da sua inabilitação no
processo em questão. Pois a mesma cumpriu o item 9.11.1 inserindo na sua
documentação os atestados requeridos no certame.

Indeferido

Justificativa: SENHOR LICITANTE STYLLUS EMPREENDIMENTOS, se atente ao motivo da sua inabilitação que foi por fato de seu atestado de capacidade técnica estar
incompleto e não atendendo ao item do edital que diz que todo atestado de empresa privada deverá ser autenticado e reconhecido em cartório. E para caráter de informação sua
certidão municipal esta vencida desde 31/10/2021, não sendo ela o motivo de sua Inabilitação.

02.960.116/0001-06 -
STYLLUS
EMPREENDIMENTOS E
LOCACAO DE CAMINHOES
EIRELI

17/11/2021 - 15:03:38 O atestado apresentado pela Licitante vencedora seria questionável pois atesta
serviços divergentes da solicitação. Ademais o atestado não menciona a descrição
exata do equipamento, não apontando o fabricante, modelo nem quando foi
instalado. Por fim, requeremos a apresentação de Nota Fiscal, contrato de
prestação de serviço, fotos e demais documentos que comprovem a veracidade
do mesmo. Sem contar que o atestado apresenta a mesma especificação da
planilha contida no edital, ressaltamos ainda que a data de emissão do atestado
(16/11/2021) condiz com a abertura do certame. Com base nos princípios da
legalidade e igualde de disputa, aguardamos uma revisão na decisão final.

Indeferido

Justificativa: Em resposta ao recurso apresentado, manifestamo-nos nos seguintes termos: as alegações apresentadas, demonstram-se contraditórias e sem lastro fático-legal,
isto posto, veja que em primeiro momento, alega que o atestado apresentado atesta serviços divergentes da solicitação, contudo, mais adiante, assevera textualmente “o atestado
apresenta a mesma especificação da planilha contida no edital”. Ora, esta flagrante contradição demonstra a ausência de amparo na argumentação trazida pelo recorrente,
sobretudo, quando se verifica que o referido documento, preenche os requisitos editalicios. Outrossim, os demais questionamentos quanto a descrição do equipamento, quando
foi instalado e etc., são ponderações sem qualquer tipo de base legal. Ainda, a apresentação de documentos e fotos sobre o equipamento, é exigência descabida, vez que não há
qualquer tipo de dúvida quanto a lisura e ou idoneidade dos documentos apresentados que demandasse diligência neste sentido. Na via contrária, frisamos, a documentação
colhida preenche integral e perfeitamente as exigências constantes no edital, sendo totalmente impertinente a intervenção em comento. Por fim, recordemos que o certame
ocorreu no dia 17/11/2021. O atestado atacado, data do dia 16/11/2021. Logo, anterior à licitação. E, nesta seara, importante destacar que não há qualquer tipo de impedimento e
ou restrição quanto a data de atestado ser do dia anterior ao certame. Esta vedação legal inexiste, pelo que não se pode invalidar e ou desconsiderar o aludido documento. Ante
o exposto, conheço do recurso apresentado pois tempestivo, todavia, julgo no mérito o mesmo, como totalmente improcedente por completa ausência de amparo fático-legal. São
os termos.
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0002 - TENDA 10X10
Especificação : Locação de tenda 10X10 em boas condições e instalada

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

02.960.116/0001-06 -
STYLLUS
EMPREENDIMENTOS E
LOCACAO DE CAMINHOES
EIRELI

17/11/2021 - 14:19:19 Com base na Lei Complementar nº. 123, de 14 de dezembro de 2006, em especial
quanto ao seu art. 3º; que está apta a usufruir do tratamento favorecido
estabelecido nos art. 42 a 49 da referida Lei Complementar e que não se
enquadra nas situações relacionadas no `PAR`4º do art. 3º da citada Lei
Complementar. a STYLLUS EMPREENDIMENTOS vem tempestivamente declarar
a intenção de interpor recursos administrativo pelo motivo da sua inabilitação no
processo em questão. Pois a mesma cumpriu o item 9.11.1 inserindo na sua
documentação os atestados requeridos no certame.

Indeferido

Justificativa: SENHOR LICITANTE STYLLUS EMPREENDIMENTOS, se atente ao motivo da sua inabilitação que foi por fato de seu atestado de capacidade técnica estar
incompleto e não atendendo ao item do edital que diz que todo atestado de empresa privada deverá ser autenticado e reconhecido em cartório. E para caráter de informação sua
certidão municipal esta vencida desde 31/10/2021, não sendo ela o motivo de sua Inabilitação.

02.960.116/0001-06 -
STYLLUS
EMPREENDIMENTOS E
LOCACAO DE CAMINHOES
EIRELI

17/11/2021 - 15:03:51 O atestado apresentado pela Licitante vencedora seria questionável pois atesta
serviços divergentes da solicitação. Ademais o atestado não menciona a descrição
exata do equipamento, não apontando o fabricante, modelo nem quando foi
instalado. Por fim, requeremos a apresentação de Nota Fiscal, contrato de
prestação de serviço, fotos e demais documentos que comprovem a veracidade
do mesmo. Sem contar que o atestado apresenta a mesma especificação da
planilha contida no edital, ressaltamos ainda que a data de emissão do atestado
(16/11/2021) condiz com a abertura do certame. Com base nos princípios da
legalidade e igualde de disputa, aguardamos uma revisão na decisão final.

Indeferido

Justificativa: Em resposta ao recurso apresentado, manifestamo-nos nos seguintes termos: as alegações apresentadas, demonstram-se contraditórias e sem lastro fático-legal,
isto posto, veja que em primeiro momento, alega que o atestado apresentado atesta serviços divergentes da solicitação, contudo, mais adiante, assevera textualmente “o atestado
apresenta a mesma especificação da planilha contida no edital”. Ora, esta flagrante contradição demonstra a ausência de amparo na argumentação trazida pelo recorrente,
sobretudo, quando se verifica que o referido documento, preenche os requisitos editalicios. Outrossim, os demais questionamentos quanto a descrição do equipamento, quando
foi instalado e etc., são ponderações sem qualquer tipo de base legal. Ainda, a apresentação de documentos e fotos sobre o equipamento, é exigência descabida, vez que não há
qualquer tipo de dúvida quanto a lisura e ou idoneidade dos documentos apresentados que demandasse diligência neste sentido. Na via contrária, frisamos, a documentação
colhida preenche integral e perfeitamente as exigências constantes no edital, sendo totalmente impertinente a intervenção em comento. Por fim, recordemos que o certame
ocorreu no dia 17/11/2021. O atestado atacado, data do dia 16/11/2021. Logo, anterior à licitação. E, nesta seara, importante destacar que não há qualquer tipo de impedimento e
ou restrição quanto a data de atestado ser do dia anterior ao certame. Esta vedação legal inexiste, pelo que não se pode invalidar e ou desconsiderar o aludido documento. Ante
o exposto, conheço do recurso apresentado pois tempestivo, todavia, julgo no mérito o mesmo, como totalmente improcedente por completa ausência de amparo fático-legal. São
os termos.

0003 - TENDA 5X5-
Especificação : Locação de tenda 5X5 em boas condições e instalada

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

02.960.116/0001-06 -
STYLLUS
EMPREENDIMENTOS E
LOCACAO DE CAMINHOES
EIRELI

17/11/2021 - 15:03:58 O atestado apresentado pela Licitante vencedora seria questionável pois atesta
serviços divergentes da solicitação. Ademais o atestado não menciona a descrição
exata do equipamento, não apontando o fabricante, modelo nem quando foi
instalado. Por fim, requeremos a apresentação de Nota Fiscal, contrato de
prestação de serviço, fotos e demais documentos que comprovem a veracidade
do mesmo. Sem contar que o atestado apresenta a mesma especificação da
planilha contida no edital, ressaltamos ainda que a data de emissão do atestado
(16/11/2021) condiz com a abertura do certame. Com base nos princípios da
legalidade e igualde de disputa, aguardamos uma revisão na decisão final.

Indeferido

Justificativa: Em resposta ao recurso apresentado, manifestamo-nos nos seguintes termos: as alegações apresentadas, demonstram-se contraditórias e sem lastro fático-legal,
isto posto, veja que em primeiro momento, alega que o atestado apresentado atesta serviços divergentes da solicitação, contudo, mais adiante, assevera textualmente “o atestado
apresenta a mesma especificação da planilha contida no edital”. Ora, esta flagrante contradição demonstra a ausência de amparo na argumentação trazida pelo recorrente,
sobretudo, quando se verifica que o referido documento, preenche os requisitos editalicios. Outrossim, os demais questionamentos quanto a descrição do equipamento, quando
foi instalado e etc., são ponderações sem qualquer tipo de base legal. Ainda, a apresentação de documentos e fotos sobre o equipamento, é exigência descabida, vez que não há
qualquer tipo de dúvida quanto a lisura e ou idoneidade dos documentos apresentados que demandasse diligência neste sentido. Na via contrária, frisamos, a documentação
colhida preenche integral e perfeitamente as exigências constantes no edital, sendo totalmente impertinente a intervenção em comento. Por fim, recordemos que o certame
ocorreu no dia 17/11/2021. O atestado atacado, data do dia 16/11/2021. Logo, anterior à licitação. E, nesta seara, importante destacar que não há qualquer tipo de impedimento e
ou restrição quanto a data de atestado ser do dia anterior ao certame. Esta vedação legal inexiste, pelo que não se pode invalidar e ou desconsiderar o aludido documento. Ante
o exposto, conheço do recurso apresentado pois tempestivo, todavia, julgo no mérito o mesmo, como totalmente improcedente por completa ausência de amparo fático-legal. São
os termos.

0004 - TENDA 5X5- MENSAL
Especificação : Locação de tenda 5x5 - em boas condições, instalada e manutenção.

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

02.960.116/0001-06 -
STYLLUS
EMPREENDIMENTOS E
LOCACAO DE CAMINHOES
EIRELI

17/11/2021 - 15:04:08 O atestado apresentado pela Licitante vencedora seria questionável pois atesta
serviços divergentes da solicitação. Ademais o atestado não menciona a descrição
exata do equipamento, não apontando o fabricante, modelo nem quando foi
instalado. Por fim, requeremos a apresentação de Nota Fiscal, contrato de
prestação de serviço, fotos e demais documentos que comprovem a veracidade
do mesmo. Sem contar que o atestado apresenta a mesma especificação da
planilha contida no edital, ressaltamos ainda que a data de emissão do atestado
(16/11/2021) condiz com a abertura do certame. Com base nos princípios da
legalidade e igualde de disputa, aguardamos uma revisão na decisão final.

Indeferido
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Justificativa: Em resposta ao recurso apresentado, manifestamo-nos nos seguintes termos: as alegações apresentadas, demonstram-se contraditórias e sem lastro fático-legal,
isto posto, veja que em primeiro momento, alega que o atestado apresentado atesta serviços divergentes da solicitação, contudo, mais adiante, assevera textualmente “o atestado
apresenta a mesma especificação da planilha contida no edital”. Ora, esta flagrante contradição demonstra a ausência de amparo na argumentação trazida pelo recorrente,
sobretudo, quando se verifica que o referido documento, preenche os requisitos editalicios. Outrossim, os demais questionamentos quanto a descrição do equipamento, quando
foi instalado e etc., são ponderações sem qualquer tipo de base legal. Ainda, a apresentação de documentos e fotos sobre o equipamento, é exigência descabida, vez que não há
qualquer tipo de dúvida quanto a lisura e ou idoneidade dos documentos apresentados que demandasse diligência neste sentido. Na via contrária, frisamos, a documentação
colhida preenche integral e perfeitamente as exigências constantes no edital, sendo totalmente impertinente a intervenção em comento. Por fim, recordemos que o certame
ocorreu no dia 17/11/2021. O atestado atacado, data do dia 16/11/2021. Logo, anterior à licitação. E, nesta seara, importante destacar que não há qualquer tipo de impedimento e
ou restrição quanto a data de atestado ser do dia anterior ao certame. Esta vedação legal inexiste, pelo que não se pode invalidar e ou desconsiderar o aludido documento. Ante
o exposto, conheço do recurso apresentado pois tempestivo, todavia, julgo no mérito o mesmo, como totalmente improcedente por completa ausência de amparo fático-legal. São
os termos.

Chat
Data Apelido Frase

17/11/2021 - 09:01:25 Pregoeiro SENHORES LICITANTES: Bom Dia, Estamos iniciando nosso certame licitatório referente ao Pregão
Eletrônico nº. 9/2021-086PMT. Em nome do (Prefeito municipal), gostaria de agradecer a todos pela
participação. Dentro de instantes, o Sistema estará aberto para lances.

17/11/2021 - 09:01:34 Sistema O processo está em fase de análise das propostas

17/11/2021 - 09:03:06 Sistema As propostas foram analisadas e o processo foi aberto

17/11/2021 - 09:03:06 Sistema Conforme Art. 32 do Decreto 10.024/2019. No modo de disputa aberto, de que trata o inciso I do caput do art.
31, a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada
automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de
duração da sessão pública.

17/11/2021 - 09:03:06 Sistema O processo utiliza o intervalo de lances de R$ 0,001. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será
desconsiderado.

17/11/2021 - 09:03:06 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.

17/11/2021 - 09:03:31 Pregoeiro SENHORES LICITANTES: Lembro a todos que o critério de julgamento das propostas será o 1Cmenor preço
por Item 1D.

17/11/2021 - 09:03:39 Pregoeiro SENHORES LICITANTES: Informamos que aquele que baixar seu preço e não conseguir cumprir com suas
responsabilidades, serão punidos de acordo com previsto na lei.

17/11/2021 - 09:03:47 Pregoeiro SENHORES LICITANTES: Informo que vamos iniciar a disputa do item.

17/11/2021 - 09:04:01 Sistema O item 0001 foi aberto pelo pregoeiro.

17/11/2021 - 09:04:01 Sistema O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

17/11/2021 - 09:04:01 Sistema O item 0002 foi aberto pelo pregoeiro.

17/11/2021 - 09:04:01 Sistema O item 0002 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

17/11/2021 - 09:04:01 Sistema O item 0003 foi aberto pelo pregoeiro.

17/11/2021 - 09:04:01 Sistema O item 0003 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

17/11/2021 - 09:04:01 Sistema O item 0004 foi aberto pelo pregoeiro.

17/11/2021 - 09:04:01 Sistema O item 0004 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

17/11/2021 - 09:45:53 Pregoeiro SENHORES LICITANTES: Informamos que aquele que baixar seu preço e não conseguir cumprir com suas
responsabilidades, serão punidos de acordo com previsto na lei.

17/11/2021 - 09:47:45 Sistema O item 0003 foi encerrado.

17/11/2021 - 09:50:18 Sistema O item 0004 foi encerrado.

17/11/2021 - 09:52:37 Sistema O item 0001 foi encerrado.

17/11/2021 - 09:52:43 Sistema O item 0002 foi encerrado.

17/11/2021 - 09:53:25 Sistema O item 0001 teve como arrematante STYLLUS EMPREENDIMENTOS E LOCACAO DE CAMINHOES
EIRELI - ME com valor unitário de R$ 909,999.

17/11/2021 - 09:53:25 Sistema O item 0002 teve como arrematante STYLLUS EMPREENDIMENTOS E LOCACAO DE CAMINHOES
EIRELI - ME com valor unitário de R$ 1.302,999.

17/11/2021 - 09:53:25 Sistema O item 0003 teve como arrematante T. S. DOS SANTOS CIA LTDA - EPP/SS com valor unitário de R$
590,000.

17/11/2021 - 09:53:25 Sistema O item 0004 teve como arrematante T. S. DOS SANTOS CIA LTDA - EPP/SS com valor unitário de R$
690,000.

17/11/2021 - 09:53:26 Sistema Iniciada a fase de negociação conforme decreto 10.024/2019, art. 38.

17/11/2021 - 09:53:49 Sistema A data limite para negociação foi definida pelo pregoeiro para 17/11/2021 às 11:55.

17/11/2021 - 09:56:04 F. T. S. DOS SANTOS ... Documentação Item 0003: Bom dia Sr. Pregoeiro, posso enviar apenas 1 proposta com os 2 itens?

17/11/2021 - 09:58:16 Pregoeiro SENHOR LICITANTE F.T.S. DOS SANTOS , PODE SIM.

17/11/2021 - 10:05:58 Sistema O Item 0001 recebeu um lance negociado no valor de R$ 900,000.

17/11/2021 - 10:24:56 Sistema A proposta readequada do item 0003 foi anexada ao processo.

17/11/2021 - 10:25:07 Sistema A proposta readequada do item 0004 foi anexada ao processo.

17/11/2021 - 10:42:18 Sistema A proposta readequada do item 0001 foi anexada ao processo.

17/11/2021 - 10:42:39 Sistema A proposta readequada do item 0002 foi anexada ao processo.

17/11/2021 - 10:44:16 Sistema O Item 0002 recebeu um lance negociado no valor de R$ 1.290,000.

17/11/2021 - 12:03:44 Pregoeiro SENHORES LICITANTES: Informo que estamos analisando as documentações de habilitações, que também
serão consultadas suas autenticidades, peço a todos

17/11/2021 - 12:04:07 Pregoeiro peço a todos que continuem conectados e atentos ao chat.
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17/11/2021 - 13:39:29 Sistema O fornecedor STYLLUS EMPREENDIMENTOS E LOCACAO DE CAMINHOES EIRELI foi inabilitado no
processo.

17/11/2021 - 13:39:29 Sistema Motivo: Em analise a documentação da licitante STYLLUS EMPREENDIMENTOS, a licitante apresentou
seus atestados de capacidade técnica incompletos e sem autenticidade e reconhecimento em cartório
desatendendo ao item do Edital 9.11.1. Comprovação de aptidão no desempenho de atividade pertinente e
compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação – Atestado(s) de Capacidade
Técnica, fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, quando for emitido por ente privado
deverá este ser com firma reconhecida de quem o subscreveu. Ficando assim a licitante INABILITADA. E
apenas para aviso de informações a licitante anexou sua certidão municipal vencida na data de 31/10/2021.

17/11/2021 - 13:39:29 Sistema O fornecedor STYLLUS EMPREENDIMENTOS E LOCACAO DE CAMINHOES EIRELI foi inabilitado para o
item 0001 pelo pregoeiro.

17/11/2021 - 13:39:29 Sistema O item 0001 tem como novo arrematante T. S. DOS SANTOS CIA LTDA com valor unitário de R$ 910,000.

17/11/2021 - 13:39:29 Sistema O fornecedor STYLLUS EMPREENDIMENTOS E LOCACAO DE CAMINHOES EIRELI foi inabilitado para o
item 0002 pelo pregoeiro.

17/11/2021 - 13:39:29 Sistema O item 0002 tem como novo arrematante T. S. DOS SANTOS CIA LTDA com valor unitário de R$ 1.305,000.

17/11/2021 - 13:40:44 Sistema Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 15:40 do dia 17/11/2021.

17/11/2021 - 13:40:44 Sistema Motivo: NEGOCIAÇÃO DA PROPOSTA

17/11/2021 - 13:41:02 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 15:40 do dia 17/11/2021.

17/11/2021 - 13:41:02 Sistema Motivo: ENVIO DA PROPOSTA

17/11/2021 - 13:41:28 Sistema Foi aberta negociação para o item 0002. O prazo é até às 15:40 do dia 17/11/2021.

17/11/2021 - 13:41:28 Sistema Motivo: NEGOCIAÇÃO

17/11/2021 - 13:41:52 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0002. O prazo de envio é até às 15:40 do dia 17/11/2021.

17/11/2021 - 13:41:52 Sistema Motivo: ENVIO DA PROPOSTA

17/11/2021 - 13:49:53 Sistema O fornecedor T. S. DOS SANTOS CIA LTDA foi inabilitado no processo.

17/11/2021 - 13:49:53 Sistema Motivo: Em analise a documentação da licitante T. S. DOS SANTOS & CIA LTDA, a licitante apresentou seus
atestados de capacidade técnica incompletos e sem autenticidade e reconhecimento em cartório
desatendendo ao item do Edital 9.11.1. Comprovação de aptidão no desempenho de atividade pertinente e
compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação – Atestado(s) de Capacidade
Técnica, fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, quando for emitido por ente privado
deverá este ser com firma reconhecida de quem o subscreveu. Ficando assim a licitante INABILITADA.

17/11/2021 - 13:49:53 Sistema O fornecedor T. S. DOS SANTOS CIA LTDA foi inabilitado para o item 0001 pelo pregoeiro.

17/11/2021 - 13:49:53 Sistema O item 0001 tem como novo arrematante 5S COMUNICACAO VISUAL E COMERCIO - EIRELI com valor
unitário de R$ 999,999.

17/11/2021 - 13:49:53 Sistema O fornecedor T. S. DOS SANTOS CIA LTDA foi inabilitado para o item 0002 pelo pregoeiro.

17/11/2021 - 13:49:53 Sistema O item 0002 tem como novo arrematante 5S COMUNICACAO VISUAL E COMERCIO - EIRELI com valor
unitário de R$ 1.365,999.

17/11/2021 - 13:49:53 Sistema O fornecedor T. S. DOS SANTOS CIA LTDA foi inabilitado para o item 0003 pelo pregoeiro.

17/11/2021 - 13:49:53 Sistema O item 0003 tem como novo arrematante 5S COMUNICACAO VISUAL E COMERCIO - EIRELI com valor
unitário de R$ 630,000.

17/11/2021 - 13:49:53 Sistema O fornecedor T. S. DOS SANTOS CIA LTDA foi inabilitado para o item 0004 pelo pregoeiro.

17/11/2021 - 13:49:53 Sistema O item 0004 tem como novo arrematante 5S COMUNICACAO VISUAL E COMERCIO - EIRELI com valor
unitário de R$ 752,900.

17/11/2021 - 13:51:09 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 15:50 do dia 17/11/2021.

17/11/2021 - 13:51:09 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0002. O prazo de envio é até às 15:50 do dia 17/11/2021.

17/11/2021 - 13:51:09 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0003. O prazo de envio é até às 15:50 do dia 17/11/2021.

17/11/2021 - 13:51:09 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0004. O prazo de envio é até às 15:50 do dia 17/11/2021.

17/11/2021 - 13:51:09 Sistema Motivo: NEGOCIAÇÃO

17/11/2021 - 13:51:31 Sistema Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 15:50 do dia 17/11/2021.

17/11/2021 - 13:51:31 Sistema Foi aberta negociação para o item 0002. O prazo é até às 15:50 do dia 17/11/2021.

17/11/2021 - 13:51:31 Sistema Foi aberta negociação para o item 0003. O prazo é até às 15:50 do dia 17/11/2021.

17/11/2021 - 13:51:31 Sistema Foi aberta negociação para o item 0004. O prazo é até às 15:50 do dia 17/11/2021.

17/11/2021 - 13:51:31 Sistema Motivo: ENVIO DA PROPOSTA

17/11/2021 - 13:52:16 Sistema A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.

17/11/2021 - 13:52:43 Sistema A diligência do item 0002 foi anexada ao processo.

17/11/2021 - 13:53:05 Sistema A diligência do item 0003 foi anexada ao processo.

17/11/2021 - 13:53:21 Sistema A diligência do item 0004 foi anexada ao processo.

17/11/2021 - 13:54:30 F. 5S COMUNICACAO VI... Negociação Item 0001: SENHORA PREGOEIRA: Informo que já estamos no limite!

17/11/2021 - 13:54:36 F. 5S COMUNICACAO VI... Negociação Item 0002: SENHORA PREGOEIRA: Informo que já estamos no limite!

17/11/2021 - 13:54:45 F. 5S COMUNICACAO VI... Negociação Item 0003: SENHORA PREGOEIRA: Informo que já estamos no limite!

17/11/2021 - 13:54:51 F. 5S COMUNICACAO VI... Negociação Item 0004: SENHORA PREGOEIRA: Informo que já estamos no limite!

17/11/2021 - 13:55:57 F. 5S COMUNICACAO VI... Negociação Item 0001: SENHORA PREGOEIRA: Informo que já foi anexado a proposta readequada, caso a
senhora queira antecipar o prazo estipulado de 2 horas para o nexo, sinta-se a vontade.

17/11/2021 - 13:59:45 Pregoeiro SENHORES LICITANTES , ESTAREI ANALISANDO DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO DA LICITANTE
COLOCADA E SUAS AUTENTICIDADES , LOGO MAIS ESTAREI PASSANDO RESULTADOS.

17/11/2021 - 14:12:35 Sistema O fornecedor STYLLUS EMPREENDIMENTOS E LOCACAO DE CAMINHOES EIRELI - ME declarou
intenção de recurso para o item 0001.
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17/11/2021 - 14:18:40 Sistema O fornecedor STYLLUS EMPREENDIMENTOS E LOCACAO DE CAMINHOES EIRELI - ME declarou
intenção de recurso para o item 0001.

17/11/2021 - 14:19:19 Sistema O fornecedor STYLLUS EMPREENDIMENTOS E LOCACAO DE CAMINHOES EIRELI - ME declarou
intenção de recurso para o item 0002.

17/11/2021 - 14:32:51 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0001.

17/11/2021 - 14:32:51 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0002.

17/11/2021 - 14:32:51 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0003.

17/11/2021 - 14:32:51 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0004.

17/11/2021 - 14:32:51 Sistema Motivo: NEGOCIAÇÃO ATENDIDA

17/11/2021 - 14:33:31 Sistema Foi encerrada a solicitação de documentos para o item 0001.

17/11/2021 - 14:33:31 Sistema Motivo: DILIGENCIA ATENDIDA

17/11/2021 - 14:33:51 Sistema Foi encerrada a solicitação de documentos para o item 0002.

17/11/2021 - 14:33:51 Sistema Motivo: DILIGENCIA ATENDIDA

17/11/2021 - 14:34:09 Sistema Foi encerrada a solicitação de documentos para o item 0003.

17/11/2021 - 14:34:09 Sistema Motivo: DILIGENCIA ATENDIDA

17/11/2021 - 14:34:23 Sistema Foi encerrada a solicitação de documentos para o item 0004.

17/11/2021 - 14:34:23 Sistema Motivo: DILIGENCIA ATENDIDA

17/11/2021 - 14:36:14 Sistema Para o item 0001 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor 5S COMUNICACAO VISUAL E
COMERCIO - EIRELI.

17/11/2021 - 14:36:14 Sistema Para o item 0002 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor 5S COMUNICACAO VISUAL E
COMERCIO - EIRELI.

17/11/2021 - 14:36:14 Sistema Para o item 0003 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor 5S COMUNICACAO VISUAL E
COMERCIO - EIRELI.

17/11/2021 - 14:36:14 Sistema Para o item 0004 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor 5S COMUNICACAO VISUAL E
COMERCIO - EIRELI.

17/11/2021 - 14:36:28 Sistema A data limite de intenção de recursos foi definida pelo pregoeiro para 17/11/2021 às 15:10.

17/11/2021 - 15:03:38 Sistema O fornecedor STYLLUS EMPREENDIMENTOS E LOCACAO DE CAMINHOES EIRELI - ME declarou
intenção de recurso para o item 0001.

17/11/2021 - 15:03:51 Sistema O fornecedor STYLLUS EMPREENDIMENTOS E LOCACAO DE CAMINHOES EIRELI - ME declarou
intenção de recurso para o item 0002.

17/11/2021 - 15:03:58 Sistema O fornecedor STYLLUS EMPREENDIMENTOS E LOCACAO DE CAMINHOES EIRELI - ME declarou
intenção de recurso para o item 0003.

17/11/2021 - 15:04:08 Sistema O fornecedor STYLLUS EMPREENDIMENTOS E LOCACAO DE CAMINHOES EIRELI - ME declarou
intenção de recurso para o item 0004.

17/11/2021 - 15:18:24 Pregoeiro SENHORES LICITANTES , PEÇO A TODOS QUE PERMANECAM CONECTADOS E ATENTOS AO CHAT,
ESTOU ANALISANDO AS INTENÇÕES DE RECURSOS.

17/11/2021 - 16:00:44 Sistema O processo foi suspenso por iniciativa do pregoeiro.

17/11/2021 - 16:00:44 Sistema Motivo: SENHORES LICITANTES: Esta sessão será suspensa para a analise do julgamento das intenções
de recursos, retornaremos amanhã as 10:00h da manhã para resultados e finalização do certame. Boa tarde
a todos.

18/11/2021 - 10:01:03 Sistema A sessão foi reaberta pelo pregoeiro.

18/11/2021 - 10:01:03 Sistema Motivo: RETORNO DO CERTAME

18/11/2021 - 10:02:29 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0001.

18/11/2021 - 10:02:29 Sistema Intenção: Com base na Lei Complementar nº. 123, de 14 de dezembro de 2006, em especial quanto ao seu
art. 3º; que está apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos art. 42 a 49 da referida Lei
Complementar e que não se enquadra nas situações relacionadas no `PAR`4º do art. 3º da citada Lei
Complementar. a STYLLUS EMPREENDIMENTOS vem tempestivamente declarar a intenção de interpor
recursos administrativo pelo motivo da sua inabilitação no processo em questão.

18/11/2021 - 10:02:29 Sistema Justificativa: SENHOR LICITANTE STYLLUS EMPREENDIMENTOS, se atente ao motivo da sua inabilitação
que foi por fato de seu atestado de capacidade técnica estar incompleto e não atendendo ao item do edital
que diz que todo atestado de empresa privada deverá ser autenticado e reconhecido em cartório. E para
caráter de informação sua certidão municipal esta vencida desde 31/10/2021, não sendo ela o motivo de sua
Inabilitação.

18/11/2021 - 10:02:33 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0001.

18/11/2021 - 10:02:33 Sistema Intenção: Com base na Lei Complementar nº. 123, de 14 de dezembro de 2006, em especial quanto ao seu
art. 3º; que está apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos art. 42 a 49 da referida Lei
Complementar e que não se enquadra nas situações relacionadas no `PAR`4º do art. 3º da citada Lei
Complementar. a STYLLUS EMPREENDIMENTOS vem tempestivamente declarar a intenção de interpor
recursos administrativo pelo motivo da sua inabilitação no processo em questão. Pois a mesma cumpriu o
item 9.11.1 inserindo na sua documentação os atestados requeridos no certame.

18/11/2021 - 10:02:33 Sistema Justificativa: SENHOR LICITANTE STYLLUS EMPREENDIMENTOS, se atente ao motivo da sua inabilitação
que foi por fato de seu atestado de capacidade técnica estar incompleto e não atendendo ao item do edital
que diz que todo atestado de empresa privada deverá ser autenticado e reconhecido em cartório. E para
caráter de informação sua certidão municipal esta vencida desde 31/10/2021, não sendo ela o motivo de sua
Inabilitação.

18/11/2021 - 10:02:54 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0001.

18/11/2021 - 10:02:54 Sistema Intenção: O atestado apresentado pela Licitante vencedora seria questionável pois atesta serviços
divergentes da solicitação. Ademais o atestado não menciona a descrição exata do equipamento, não
apontando o fabricante, modelo nem quando foi instalado. Por fim, requeremos a apresentação de Nota
Fiscal, contrato de prestação de serviço, fotos e demais documentos que comprovem a veracidade do
mesmo. Sem contar que o atestado apresenta a mesma especificação da planilha contida no edital,
ressaltamos ainda que a data de emissão do atestado (16/11/2021) condiz com a abertura do certame. Com
base nos princípios da legalidade e igualde de disputa, aguardamos uma revisão na decisão final.
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18/11/2021 - 10:02:54 Sistema Justificativa: Em resposta ao recurso apresentado, manifestamo-nos nos seguintes termos: as alegações
apresentadas, demonstram-se contraditórias e sem lastro fático-legal, isto posto, veja que em primeiro
momento, alega que o atestado apresentado atesta serviços divergentes da solicitação, contudo, mais
adiante, assevera textualmente “o atestado apresenta a mesma especificação da planilha contida no edital”.
Ora, esta flagrante contradição demonstra a ausência de amparo na argumentação trazida pelo recorrente,
sobretudo, quando se verifica que o referido documento, preenche os requisitos editalicios. Outrossim, os
demais questionamentos quanto a descrição do equipamento, quando foi instalado e etc., são ponderações
sem qualquer tipo de base legal. Ainda, a apresentação de documentos e fotos sobre o equipamento, é
exigência descabida, vez que não há qualquer tipo de dúvida quanto a lisura e ou idoneidade dos
documentos apresentados que demandasse diligência... (CONTINUA)

18/11/2021 - 10:02:54 Sistema (CONT. 1) neste sentido. Na via contrária, frisamos, a documentação colhida preenche integral e
perfeitamente as exigências constantes no edital, sendo totalmente impertinente a intervenção em comento.
Por fim, recordemos que o certame ocorreu no dia 17/11/2021. O atestado atacado, data do dia 16/11/2021.
Logo, anterior à licitação. E, nesta seara, importante destacar que não há qualquer tipo de impedimento e ou
restrição quanto a data de atestado ser do dia anterior ao certame. Esta vedação legal inexiste, pelo que não
se pode invalidar e ou desconsiderar o aludido documento. Ante o exposto, conheço do recurso apresentado
pois tempestivo, todavia, julgo no mérito o mesmo, como totalmente improcedente por completa ausência de
amparo fático-legal. São os termos.

18/11/2021 - 10:03:09 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0002.

18/11/2021 - 10:03:09 Sistema Intenção: Com base na Lei Complementar nº. 123, de 14 de dezembro de 2006, em especial quanto ao seu
art. 3º; que está apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos art. 42 a 49 da referida Lei
Complementar e que não se enquadra nas situações relacionadas no `PAR`4º do art. 3º da citada Lei
Complementar. a STYLLUS EMPREENDIMENTOS vem tempestivamente declarar a intenção de interpor
recursos administrativo pelo motivo da sua inabilitação no processo em questão. Pois a mesma cumpriu o
item 9.11.1 inserindo na sua documentação os atestados requeridos no certame.

18/11/2021 - 10:03:09 Sistema Justificativa: SENHOR LICITANTE STYLLUS EMPREENDIMENTOS, se atente ao motivo da sua inabilitação
que foi por fato de seu atestado de capacidade técnica estar incompleto e não atendendo ao item do edital
que diz que todo atestado de empresa privada deverá ser autenticado e reconhecido em cartório. E para
caráter de informação sua certidão municipal esta vencida desde 31/10/2021, não sendo ela o motivo de sua
Inabilitação.

18/11/2021 - 10:03:22 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0002.

18/11/2021 - 10:03:22 Sistema Intenção: O atestado apresentado pela Licitante vencedora seria questionável pois atesta serviços
divergentes da solicitação. Ademais o atestado não menciona a descrição exata do equipamento, não
apontando o fabricante, modelo nem quando foi instalado. Por fim, requeremos a apresentação de Nota
Fiscal, contrato de prestação de serviço, fotos e demais documentos que comprovem a veracidade do
mesmo. Sem contar que o atestado apresenta a mesma especificação da planilha contida no edital,
ressaltamos ainda que a data de emissão do atestado (16/11/2021) condiz com a abertura do certame. Com
base nos princípios da legalidade e igualde de disputa, aguardamos uma revisão na decisão final.

18/11/2021 - 10:03:22 Sistema Justificativa: Em resposta ao recurso apresentado, manifestamo-nos nos seguintes termos: as alegações
apresentadas, demonstram-se contraditórias e sem lastro fático-legal, isto posto, veja que em primeiro
momento, alega que o atestado apresentado atesta serviços divergentes da solicitação, contudo, mais
adiante, assevera textualmente “o atestado apresenta a mesma especificação da planilha contida no edital”.
Ora, esta flagrante contradição demonstra a ausência de amparo na argumentação trazida pelo recorrente,
sobretudo, quando se verifica que o referido documento, preenche os requisitos editalicios. Outrossim, os
demais questionamentos quanto a descrição do equipamento, quando foi instalado e etc., são ponderações
sem qualquer tipo de base legal. Ainda, a apresentação de documentos e fotos sobre o equipamento, é
exigência descabida, vez que não há qualquer tipo de dúvida quanto a lisura e ou idoneidade dos
documentos apresentados que demandasse diligência... (CONTINUA)

18/11/2021 - 10:03:22 Sistema (CONT. 1) neste sentido. Na via contrária, frisamos, a documentação colhida preenche integral e
perfeitamente as exigências constantes no edital, sendo totalmente impertinente a intervenção em comento.
Por fim, recordemos que o certame ocorreu no dia 17/11/2021. O atestado atacado, data do dia 16/11/2021.
Logo, anterior à licitação. E, nesta seara, importante destacar que não há qualquer tipo de impedimento e ou
restrição quanto a data de atestado ser do dia anterior ao certame. Esta vedação legal inexiste, pelo que não
se pode invalidar e ou desconsiderar o aludido documento. Ante o exposto, conheço do recurso apresentado
pois tempestivo, todavia, julgo no mérito o mesmo, como totalmente improcedente por completa ausência de
amparo fático-legal. São os termos.

18/11/2021 - 10:03:30 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0003.

18/11/2021 - 10:03:30 Sistema Intenção: O atestado apresentado pela Licitante vencedora seria questionável pois atesta serviços
divergentes da solicitação. Ademais o atestado não menciona a descrição exata do equipamento, não
apontando o fabricante, modelo nem quando foi instalado. Por fim, requeremos a apresentação de Nota
Fiscal, contrato de prestação de serviço, fotos e demais documentos que comprovem a veracidade do
mesmo. Sem contar que o atestado apresenta a mesma especificação da planilha contida no edital,
ressaltamos ainda que a data de emissão do atestado (16/11/2021) condiz com a abertura do certame. Com
base nos princípios da legalidade e igualde de disputa, aguardamos uma revisão na decisão final.

18/11/2021 - 10:03:30 Sistema Justificativa: Em resposta ao recurso apresentado, manifestamo-nos nos seguintes termos: as alegações
apresentadas, demonstram-se contraditórias e sem lastro fático-legal, isto posto, veja que em primeiro
momento, alega que o atestado apresentado atesta serviços divergentes da solicitação, contudo, mais
adiante, assevera textualmente “o atestado apresenta a mesma especificação da planilha contida no edital”.
Ora, esta flagrante contradição demonstra a ausência de amparo na argumentação trazida pelo recorrente,
sobretudo, quando se verifica que o referido documento, preenche os requisitos editalicios. Outrossim, os
demais questionamentos quanto a descrição do equipamento, quando foi instalado e etc., são ponderações
sem qualquer tipo de base legal. Ainda, a apresentação de documentos e fotos sobre o equipamento, é
exigência descabida, vez que não há qualquer tipo de dúvida quanto a lisura e ou idoneidade dos
documentos apresentados que demandasse diligência... (CONTINUA)

18/11/2021 - 10:03:30 Sistema (CONT. 1) neste sentido. Na via contrária, frisamos, a documentação colhida preenche integral e
perfeitamente as exigências constantes no edital, sendo totalmente impertinente a intervenção em comento.
Por fim, recordemos que o certame ocorreu no dia 17/11/2021. O atestado atacado, data do dia 16/11/2021.
Logo, anterior à licitação. E, nesta seara, importante destacar que não há qualquer tipo de impedimento e ou
restrição quanto a data de atestado ser do dia anterior ao certame. Esta vedação legal inexiste, pelo que não
se pode invalidar e ou desconsiderar o aludido documento. Ante o exposto, conheço do recurso apresentado
pois tempestivo, todavia, julgo no mérito o mesmo, como totalmente improcedente por completa ausência de
amparo fático-legal. São os termos.

18/11/2021 - 10:03:40 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0004.

18/11/2021 - 10:03:40 Sistema Intenção: O atestado apresentado pela Licitante vencedora seria questionável pois atesta serviços
divergentes da solicitação. Ademais o atestado não menciona a descrição exata do equipamento, não
apontando o fabricante, modelo nem quando foi instalado. Por fim, requeremos a apresentação de Nota
Fiscal, contrato de prestação de serviço, fotos e demais documentos que comprovem a veracidade do
mesmo. Sem contar que o atestado apresenta a mesma especificação da planilha contida no edital,
ressaltamos ainda que a data de emissão do atestado (16/11/2021) condiz com a abertura do certame. Com
base nos princípios da legalidade e igualde de disputa, aguardamos uma revisão na decisão final.
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18/11/2021 - 10:03:40 Sistema Justificativa: Em resposta ao recurso apresentado, manifestamo-nos nos seguintes termos: as alegações
apresentadas, demonstram-se contraditórias e sem lastro fático-legal, isto posto, veja que em primeiro
momento, alega que o atestado apresentado atesta serviços divergentes da solicitação, contudo, mais
adiante, assevera textualmente “o atestado apresenta a mesma especificação da planilha contida no edital”.
Ora, esta flagrante contradição demonstra a ausência de amparo na argumentação trazida pelo recorrente,
sobretudo, quando se verifica que o referido documento, preenche os requisitos editalicios. Outrossim, os
demais questionamentos quanto a descrição do equipamento, quando foi instalado e etc., são ponderações
sem qualquer tipo de base legal. Ainda, a apresentação de documentos e fotos sobre o equipamento, é
exigência descabida, vez que não há qualquer tipo de dúvida quanto a lisura e ou idoneidade dos
documentos apresentados que demandasse diligência... (CONTINUA)

18/11/2021 - 10:03:40 Sistema (CONT. 1) neste sentido. Na via contrária, frisamos, a documentação colhida preenche integral e
perfeitamente as exigências constantes no edital, sendo totalmente impertinente a intervenção em comento.
Por fim, recordemos que o certame ocorreu no dia 17/11/2021. O atestado atacado, data do dia 16/11/2021.
Logo, anterior à licitação. E, nesta seara, importante destacar que não há qualquer tipo de impedimento e ou
restrição quanto a data de atestado ser do dia anterior ao certame. Esta vedação legal inexiste, pelo que não
se pode invalidar e ou desconsiderar o aludido documento. Ante o exposto, conheço do recurso apresentado
pois tempestivo, todavia, julgo no mérito o mesmo, como totalmente improcedente por completa ausência de
amparo fático-legal. São os termos.

18/11/2021 - 10:04:22 Pregoeiro SENHORES LICITANTES: O pregão será encerrado, agradeço, em nome do (Prefeito Municipal), a
participação de todos no presente certame, bem como pelo elevado nível de profissionalismo de todos na
condução e desenvolvimento deste Pregão. Espero encontrá-los em certames futuros. Grata. NADIELLY
SOUSA ROCHA, Pregoeira.

18/11/2021 - 10:04:31 Sistema A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.

18/11/2021 - 10:04:46 Sistema O Item 0001 foi adjudicado por NADIELLY SOUSA ROCHA.

18/11/2021 - 10:04:46 Sistema O Item 0002 foi adjudicado por NADIELLY SOUSA ROCHA.

18/11/2021 - 10:04:46 Sistema O Item 0003 foi adjudicado por NADIELLY SOUSA ROCHA.

18/11/2021 - 10:04:46 Sistema O Item 0004 foi adjudicado por NADIELLY SOUSA ROCHA.

NADIELLY SOUSA ROCHA

Pregoeiro(a)

KAMILLA MOURA SILVA

Apoio

SILVIA SUELEM PEREIRA DIAS DE SÁ

Apoio

VALERIA MARIANA SÃO PEDRO POOTER

Apoio
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ATA FINAL
Prefeitura Municipal de Tucumã
Prefeitura Municipal de Tucumã

Registro de Preços Eletrônico - 9/2021-086PMT

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

03/11/2021 14:48 04/11/2021 08:59 11/11/2021 08:59 17/11/2021 08:59 17/11/2021 09:00

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

0001 TENDA TAMANHO 8X8
ESPECIFICAÇÃO : LOCAÇÃO DE TENDA 8X8 -
EM BOAS CONDIÇÕES E INSTALADA.

1.083,330 175,000 - DIA Adjudicado

0002 TENDA 10X10
ESPECIFICAÇÃO : LOCAÇÃO DE TENDA 10X10
EM BOAS CONDIÇÕES E INSTALADA

1.483,330 55,000 - DIA Adjudicado

0003 TENDA 5X5-
ESPECIFICAÇÃO : LOCAÇÃO DE TENDA 5X5
EM BOAS CONDIÇÕES E INSTALADA

693,333 160,000 - DIA Adjudicado

0004 TENDA 5X5- MENSAL
ESPECIFICAÇÃO : LOCAÇÃO DE TENDA 5X5 -
EM BOAS CONDIÇÕES, INSTALADA E
MANUTENÇÃO.

815,000 36,000 - MÊS Adjudicado

Documentos Anexados ao Processo
Data Documento

03/11/2021 9. EDITAL assinado.pdf

Mensagens Enviadas pelo Pregoeiro
Data Assunto Frase

17/11/2021 - 09:53 Negociação aberta para o processo
9/2021-086PMT

Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 1,2 do processo 9/2021-086PMT.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

17/11/2021 - 09:53 Negociação aberta para o processo
9/2021-086PMT

Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 3,4 do processo 9/2021-086PMT.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

17/11/2021 - 09:53 Agendamento da data limite da fase de
negociação

A data limite para negociação foi definida pelo pregoeiro para 17/11/2021 às 11:55.

17/11/2021 - 13:41 Documentos solicitados para o
processo 9/2021-086PMT

Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 9/2021-086PMT.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

17/11/2021 - 13:41 Documentos solicitados para o
processo 9/2021-086PMT

Foram solicitadas diligências no item 0002 do processo 9/2021-086PMT.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

17/11/2021 - 13:51 Documentos solicitados para o
processo

Foram solicitadas diligências nos itens 1,2,3,4 do processo .

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

17/11/2021 - 13:51 Negociação aberta para o processo Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 1,2,3,4 do processo .

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Vencedores
Código Produto Fornecedor Modelo Marca/ Fabricante Melhor

Lance
Quantidade Valor Total

0001 TENDA TAMANHO 8X8
Especificação : Locação
de tenda 8X8 -em boas
condições e instalada.

5S COMUNICACAO
VISUAL E COMERCIO -
EIRELI

TENDA TAMANHO 8X8 redcor 999,999 175,000 174.999,825
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0002 TENDA 10X10
Especificação : Locação
de tenda 10X10 em boas
condições e instalada

5S COMUNICACAO
VISUAL E COMERCIO -
EIRELI

TENDA 10X10 redcor 1.365,999 55,000 75.129,945

0003 TENDA 5X5-
Especificação : Locação
de tenda 5X5 em boas
condições e instalada

5S COMUNICACAO
VISUAL E COMERCIO -
EIRELI

TENDA 5X5 redcor 630,000 160,000 100.800,000

0004 TENDA 5X5- MENSAL
Especificação : Locação
de tenda 5x5 - em boas
condições, instalada e
manutenção.

5S COMUNICACAO
VISUAL E COMERCIO -
EIRELI

TENDA 5X5- MENSAL redcor 752,900 36,000 27.104,400

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 - TENDA TAMANHO 8X8
Especificação : Locação de tenda 8X8 -em boas condições e instalada.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

5S COMUNICACAO
VISUAL E COMERCIO
- EIRELI

36.724.355/0001-
70

16/11/2021 -
16:10:04

TENDA
TAMANHO 8X8

redcor 175,000 1.083,333 189.583,275 Sim

STYLLUS
EMPREENDIMENTOS
E LOCACAO DE
CAMINHOES EIRELI

02.960.116/0001-
06

17/11/2021 -
08:57:49

1 1 175,000 1.083,330 189.582,750 Sim

T. S. DOS SANTOS
CIA LTDA

09.315.242/0001-
49

17/11/2021 -
08:23:14

8X8 PONTO 175,000 1.000,000 175.000,000 Sim

0002 - TENDA 10X10
Especificação : Locação de tenda 10X10 em boas condições e instalada
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

5S COMUNICACAO
VISUAL E COMERCIO
- EIRELI

36.724.355/0001-
70

16/11/2021 -
16:10:57

TENDA 10X10 redcor 55,000 1.483,333 81.583,315 Sim

STYLLUS
EMPREENDIMENTOS
E LOCACAO DE
CAMINHOES EIRELI

02.960.116/0001-
06

16/11/2021 -
22:26:37

1 1 55,000 1.483,330 81.583,150 Sim

T. S. DOS SANTOS
CIA LTDA

09.315.242/0001-
49

17/11/2021 -
08:23:14

10X10 PONTO 55,000 1.400,000 77.000,000 Sim

0003 - TENDA 5X5-
Especificação : Locação de tenda 5X5 em boas condições e instalada
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

5S COMUNICACAO
VISUAL E COMERCIO
- EIRELI

36.724.355/0001-
70

16/11/2021 -
16:11:47

TENDA 5X5 redcor 160,000 693,333 110.933,280 Sim

STYLLUS
EMPREENDIMENTOS
E LOCACAO DE
CAMINHOES EIRELI

02.960.116/0001-
06

16/11/2021 -
22:26:37

1 1 160,000 693,330 110.932,800 Sim

T. S. DOS SANTOS
CIA LTDA

09.315.242/0001-
49

17/11/2021 -
08:23:14

5X5 PONTO 160,000 690,000 110.400,000 Sim

0004 - TENDA 5X5- MENSAL
Especificação : Locação de tenda 5x5 - em boas condições, instalada e manutenção.
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Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC
123/2006

5S COMUNICACAO
VISUAL E COMERCIO
- EIRELI

36.724.355/0001-
70

16/11/2021 -
16:12:36

TENDA 5X5-
MENSAL

redcor 36,000 815,000 29.340,000 Sim

STYLLUS
EMPREENDIMENTOS
E LOCACAO DE
CAMINHOES EIRELI

02.960.116/0001-
06

17/11/2021 -
08:58:19

1 1 36,000 815,000 29.340,000 Sim

T. S. DOS SANTOS
CIA LTDA

09.315.242/0001-
49

17/11/2021 -
08:23:14

5X5 PONTO 36,000 800,000 28.800,000 Sim

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

T. S. DOS SANTOS CIA LTDA 09.315.242/0001-49 60 dias

5S COMUNICACAO VISUAL E COMERCIO - EIRELI 36.724.355/0001-70 90 dias

STYLLUS EMPREENDIMENTOS E LOCACAO DE CAMINHOES EIRELI 02.960.116/0001-06 60 dias

Lances Enviados
0001 - TENDA TAMANHO 8X8
Especificação : Locação de tenda 8X8 -em boas condições e instalada.
Data Valor CNPJ Situação

16/11/2021 - 16:10:04 1.083,333 (proposta) 36.724.355/0001-70 - 5S
COMUNICACAO VISUAL E
COMERCIO - EIRELI

Válido

17/11/2021 - 08:23:14 1.000,000 (proposta) 09.315.242/0001-49 - T. S. DOS
SANTOS CIA LTDA

Cancelado - Em analise a documentação da licitante T. S. DOS
SANTOS & CIA LTDA, a licitante apresentou seus atestados de
capacidade técnica incompletos e sem autenticidade e reconhecimento
em cartório desatendendo ao item do Edital 9.11.1. Comprovação de
aptidão no desempenho de atividade pertinente e compatível em
características, quantidades e prazos com o objeto da licitação –
Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido(s) por pessoa jurídica de
direito público ou privado, quando for emitido por ente privado deverá
este ser com firma reconhecida de quem o subscreveu. Ficando assim
a licitante INABILITADA. 17/11/2021 13:49:53

17/11/2021 - 08:57:49 1.083,330 (proposta) 02.960.116/0001-06 - STYLLUS
EMPREENDIMENTOS E LOCACAO
DE CAMINHOES EIRELI

Cancelado - Em analise a documentação da licitante STYLLUS
EMPREENDIMENTOS, a licitante apresentou seus atestados de
capacidade técnica incompletos e sem autenticidade e reconhecimento
em cartório desatendendo ao item do Edital 9.11.1. Comprovação de
aptidão no desempenho de atividade pertinente e compatível em
características, quantidades e prazos com o objeto da licitação –
Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido(s) por pessoa jurídica de
direito público ou privado, quando for emitido por ente privado deverá
este ser com firma reconhecida de quem o subscreveu. Ficando assim
a licitante INABILITADA. E apenas para aviso de informações a licitante
anexou sua certidão municipal vencida na data de 31/10/2021.
17/11/2021 13:39:29

17/11/2021 - 09:05:06 999,999 36.724.355/0001-70 - 5S
COMUNICACAO VISUAL E
COMERCIO - EIRELI

Válido

17/11/2021 - 09:05:23 998,999 02.960.116/0001-06 - STYLLUS
EMPREENDIMENTOS E LOCACAO
DE CAMINHOES EIRELI

Cancelado - Em analise a documentação da licitante STYLLUS
EMPREENDIMENTOS, a licitante apresentou seus atestados de
capacidade técnica incompletos e sem autenticidade e reconhecimento
em cartório desatendendo ao item do Edital 9.11.1. Comprovação de
aptidão no desempenho de atividade pertinente e compatível em
características, quantidades e prazos com o objeto da licitação –
Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido(s) por pessoa jurídica de
direito público ou privado, quando for emitido por ente privado deverá
este ser com firma reconhecida de quem o subscreveu. Ficando assim
a licitante INABILITADA. E apenas para aviso de informações a licitante
anexou sua certidão municipal vencida na data de 31/10/2021.
17/11/2021 13:39:29

17/11/2021 - 09:07:25 990,000 09.315.242/0001-49 - T. S. DOS
SANTOS CIA LTDA

Cancelado - Em analise a documentação da licitante T. S. DOS
SANTOS & CIA LTDA, a licitante apresentou seus atestados de
capacidade técnica incompletos e sem autenticidade e reconhecimento
em cartório desatendendo ao item do Edital 9.11.1. Comprovação de
aptidão no desempenho de atividade pertinente e compatível em
características, quantidades e prazos com o objeto da licitação –
Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido(s) por pessoa jurídica de
direito público ou privado, quando for emitido por ente privado deverá
este ser com firma reconhecida de quem o subscreveu. Ficando assim
a licitante INABILITADA. 17/11/2021 13:49:53
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17/11/2021 - 09:07:53 989,000 02.960.116/0001-06 - STYLLUS
EMPREENDIMENTOS E LOCACAO
DE CAMINHOES EIRELI

Cancelado - Em analise a documentação da licitante STYLLUS
EMPREENDIMENTOS, a licitante apresentou seus atestados de
capacidade técnica incompletos e sem autenticidade e reconhecimento
em cartório desatendendo ao item do Edital 9.11.1. Comprovação de
aptidão no desempenho de atividade pertinente e compatível em
características, quantidades e prazos com o objeto da licitação –
Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido(s) por pessoa jurídica de
direito público ou privado, quando for emitido por ente privado deverá
este ser com firma reconhecida de quem o subscreveu. Ficando assim
a licitante INABILITADA. E apenas para aviso de informações a licitante
anexou sua certidão municipal vencida na data de 31/10/2021.
17/11/2021 13:39:29

17/11/2021 - 09:11:34 985,000 09.315.242/0001-49 - T. S. DOS
SANTOS CIA LTDA

Cancelado - Em analise a documentação da licitante T. S. DOS
SANTOS & CIA LTDA, a licitante apresentou seus atestados de
capacidade técnica incompletos e sem autenticidade e reconhecimento
em cartório desatendendo ao item do Edital 9.11.1. Comprovação de
aptidão no desempenho de atividade pertinente e compatível em
características, quantidades e prazos com o objeto da licitação –
Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido(s) por pessoa jurídica de
direito público ou privado, quando for emitido por ente privado deverá
este ser com firma reconhecida de quem o subscreveu. Ficando assim
a licitante INABILITADA. 17/11/2021 13:49:53

17/11/2021 - 09:12:00 984,000 02.960.116/0001-06 - STYLLUS
EMPREENDIMENTOS E LOCACAO
DE CAMINHOES EIRELI

Cancelado - Em analise a documentação da licitante STYLLUS
EMPREENDIMENTOS, a licitante apresentou seus atestados de
capacidade técnica incompletos e sem autenticidade e reconhecimento
em cartório desatendendo ao item do Edital 9.11.1. Comprovação de
aptidão no desempenho de atividade pertinente e compatível em
características, quantidades e prazos com o objeto da licitação –
Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido(s) por pessoa jurídica de
direito público ou privado, quando for emitido por ente privado deverá
este ser com firma reconhecida de quem o subscreveu. Ficando assim
a licitante INABILITADA. E apenas para aviso de informações a licitante
anexou sua certidão municipal vencida na data de 31/10/2021.
17/11/2021 13:39:29

17/11/2021 - 09:12:22 983,000 09.315.242/0001-49 - T. S. DOS
SANTOS CIA LTDA

Cancelado - Em analise a documentação da licitante T. S. DOS
SANTOS & CIA LTDA, a licitante apresentou seus atestados de
capacidade técnica incompletos e sem autenticidade e reconhecimento
em cartório desatendendo ao item do Edital 9.11.1. Comprovação de
aptidão no desempenho de atividade pertinente e compatível em
características, quantidades e prazos com o objeto da licitação –
Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido(s) por pessoa jurídica de
direito público ou privado, quando for emitido por ente privado deverá
este ser com firma reconhecida de quem o subscreveu. Ficando assim
a licitante INABILITADA. 17/11/2021 13:49:53

17/11/2021 - 09:12:53 981,000 02.960.116/0001-06 - STYLLUS
EMPREENDIMENTOS E LOCACAO
DE CAMINHOES EIRELI

Cancelado - Em analise a documentação da licitante STYLLUS
EMPREENDIMENTOS, a licitante apresentou seus atestados de
capacidade técnica incompletos e sem autenticidade e reconhecimento
em cartório desatendendo ao item do Edital 9.11.1. Comprovação de
aptidão no desempenho de atividade pertinente e compatível em
características, quantidades e prazos com o objeto da licitação –
Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido(s) por pessoa jurídica de
direito público ou privado, quando for emitido por ente privado deverá
este ser com firma reconhecida de quem o subscreveu. Ficando assim
a licitante INABILITADA. E apenas para aviso de informações a licitante
anexou sua certidão municipal vencida na data de 31/10/2021.
17/11/2021 13:39:29

17/11/2021 - 09:13:01 980,000 09.315.242/0001-49 - T. S. DOS
SANTOS CIA LTDA

Cancelado - Em analise a documentação da licitante T. S. DOS
SANTOS & CIA LTDA, a licitante apresentou seus atestados de
capacidade técnica incompletos e sem autenticidade e reconhecimento
em cartório desatendendo ao item do Edital 9.11.1. Comprovação de
aptidão no desempenho de atividade pertinente e compatível em
características, quantidades e prazos com o objeto da licitação –
Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido(s) por pessoa jurídica de
direito público ou privado, quando for emitido por ente privado deverá
este ser com firma reconhecida de quem o subscreveu. Ficando assim
a licitante INABILITADA. 17/11/2021 13:49:53

17/11/2021 - 09:13:24 979,000 02.960.116/0001-06 - STYLLUS
EMPREENDIMENTOS E LOCACAO
DE CAMINHOES EIRELI

Cancelado - Em analise a documentação da licitante STYLLUS
EMPREENDIMENTOS, a licitante apresentou seus atestados de
capacidade técnica incompletos e sem autenticidade e reconhecimento
em cartório desatendendo ao item do Edital 9.11.1. Comprovação de
aptidão no desempenho de atividade pertinente e compatível em
características, quantidades e prazos com o objeto da licitação –
Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido(s) por pessoa jurídica de
direito público ou privado, quando for emitido por ente privado deverá
este ser com firma reconhecida de quem o subscreveu. Ficando assim
a licitante INABILITADA. E apenas para aviso de informações a licitante
anexou sua certidão municipal vencida na data de 31/10/2021.
17/11/2021 13:39:29

17/11/2021 - 09:13:38 978,000 09.315.242/0001-49 - T. S. DOS
SANTOS CIA LTDA

Cancelado - Em analise a documentação da licitante T. S. DOS
SANTOS & CIA LTDA, a licitante apresentou seus atestados de
capacidade técnica incompletos e sem autenticidade e reconhecimento
em cartório desatendendo ao item do Edital 9.11.1. Comprovação de
aptidão no desempenho de atividade pertinente e compatível em
características, quantidades e prazos com o objeto da licitação –
Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido(s) por pessoa jurídica de
direito público ou privado, quando for emitido por ente privado deverá
este ser com firma reconhecida de quem o subscreveu. Ficando assim
a licitante INABILITADA. 17/11/2021 13:49:53
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17/11/2021 - 09:13:58 977,999 02.960.116/0001-06 - STYLLUS
EMPREENDIMENTOS E LOCACAO
DE CAMINHOES EIRELI

Cancelado - Em analise a documentação da licitante STYLLUS
EMPREENDIMENTOS, a licitante apresentou seus atestados de
capacidade técnica incompletos e sem autenticidade e reconhecimento
em cartório desatendendo ao item do Edital 9.11.1. Comprovação de
aptidão no desempenho de atividade pertinente e compatível em
características, quantidades e prazos com o objeto da licitação –
Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido(s) por pessoa jurídica de
direito público ou privado, quando for emitido por ente privado deverá
este ser com firma reconhecida de quem o subscreveu. Ficando assim
a licitante INABILITADA. E apenas para aviso de informações a licitante
anexou sua certidão municipal vencida na data de 31/10/2021.
17/11/2021 13:39:29

17/11/2021 - 09:14:25 977,000 09.315.242/0001-49 - T. S. DOS
SANTOS CIA LTDA

Cancelado - Em analise a documentação da licitante T. S. DOS
SANTOS & CIA LTDA, a licitante apresentou seus atestados de
capacidade técnica incompletos e sem autenticidade e reconhecimento
em cartório desatendendo ao item do Edital 9.11.1. Comprovação de
aptidão no desempenho de atividade pertinente e compatível em
características, quantidades e prazos com o objeto da licitação –
Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido(s) por pessoa jurídica de
direito público ou privado, quando for emitido por ente privado deverá
este ser com firma reconhecida de quem o subscreveu. Ficando assim
a licitante INABILITADA. 17/11/2021 13:49:53

17/11/2021 - 09:14:45 976,999 02.960.116/0001-06 - STYLLUS
EMPREENDIMENTOS E LOCACAO
DE CAMINHOES EIRELI

Cancelado - Em analise a documentação da licitante STYLLUS
EMPREENDIMENTOS, a licitante apresentou seus atestados de
capacidade técnica incompletos e sem autenticidade e reconhecimento
em cartório desatendendo ao item do Edital 9.11.1. Comprovação de
aptidão no desempenho de atividade pertinente e compatível em
características, quantidades e prazos com o objeto da licitação –
Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido(s) por pessoa jurídica de
direito público ou privado, quando for emitido por ente privado deverá
este ser com firma reconhecida de quem o subscreveu. Ficando assim
a licitante INABILITADA. E apenas para aviso de informações a licitante
anexou sua certidão municipal vencida na data de 31/10/2021.
17/11/2021 13:39:29

17/11/2021 - 09:15:11 976,000 09.315.242/0001-49 - T. S. DOS
SANTOS CIA LTDA

Cancelado - Em analise a documentação da licitante T. S. DOS
SANTOS & CIA LTDA, a licitante apresentou seus atestados de
capacidade técnica incompletos e sem autenticidade e reconhecimento
em cartório desatendendo ao item do Edital 9.11.1. Comprovação de
aptidão no desempenho de atividade pertinente e compatível em
características, quantidades e prazos com o objeto da licitação –
Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido(s) por pessoa jurídica de
direito público ou privado, quando for emitido por ente privado deverá
este ser com firma reconhecida de quem o subscreveu. Ficando assim
a licitante INABILITADA. 17/11/2021 13:49:53

17/11/2021 - 09:15:56 974,999 02.960.116/0001-06 - STYLLUS
EMPREENDIMENTOS E LOCACAO
DE CAMINHOES EIRELI

Cancelado - Em analise a documentação da licitante STYLLUS
EMPREENDIMENTOS, a licitante apresentou seus atestados de
capacidade técnica incompletos e sem autenticidade e reconhecimento
em cartório desatendendo ao item do Edital 9.11.1. Comprovação de
aptidão no desempenho de atividade pertinente e compatível em
características, quantidades e prazos com o objeto da licitação –
Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido(s) por pessoa jurídica de
direito público ou privado, quando for emitido por ente privado deverá
este ser com firma reconhecida de quem o subscreveu. Ficando assim
a licitante INABILITADA. E apenas para aviso de informações a licitante
anexou sua certidão municipal vencida na data de 31/10/2021.
17/11/2021 13:39:29

17/11/2021 - 09:16:16 974,000 09.315.242/0001-49 - T. S. DOS
SANTOS CIA LTDA

Cancelado - Em analise a documentação da licitante T. S. DOS
SANTOS & CIA LTDA, a licitante apresentou seus atestados de
capacidade técnica incompletos e sem autenticidade e reconhecimento
em cartório desatendendo ao item do Edital 9.11.1. Comprovação de
aptidão no desempenho de atividade pertinente e compatível em
características, quantidades e prazos com o objeto da licitação –
Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido(s) por pessoa jurídica de
direito público ou privado, quando for emitido por ente privado deverá
este ser com firma reconhecida de quem o subscreveu. Ficando assim
a licitante INABILITADA. 17/11/2021 13:49:53

17/11/2021 - 09:17:04 973,999 02.960.116/0001-06 - STYLLUS
EMPREENDIMENTOS E LOCACAO
DE CAMINHOES EIRELI

Cancelado - Em analise a documentação da licitante STYLLUS
EMPREENDIMENTOS, a licitante apresentou seus atestados de
capacidade técnica incompletos e sem autenticidade e reconhecimento
em cartório desatendendo ao item do Edital 9.11.1. Comprovação de
aptidão no desempenho de atividade pertinente e compatível em
características, quantidades e prazos com o objeto da licitação –
Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido(s) por pessoa jurídica de
direito público ou privado, quando for emitido por ente privado deverá
este ser com firma reconhecida de quem o subscreveu. Ficando assim
a licitante INABILITADA. E apenas para aviso de informações a licitante
anexou sua certidão municipal vencida na data de 31/10/2021.
17/11/2021 13:39:29

17/11/2021 - 09:17:18 973,000 09.315.242/0001-49 - T. S. DOS
SANTOS CIA LTDA

Cancelado - Em analise a documentação da licitante T. S. DOS
SANTOS & CIA LTDA, a licitante apresentou seus atestados de
capacidade técnica incompletos e sem autenticidade e reconhecimento
em cartório desatendendo ao item do Edital 9.11.1. Comprovação de
aptidão no desempenho de atividade pertinente e compatível em
características, quantidades e prazos com o objeto da licitação –
Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido(s) por pessoa jurídica de
direito público ou privado, quando for emitido por ente privado deverá
este ser com firma reconhecida de quem o subscreveu. Ficando assim
a licitante INABILITADA. 17/11/2021 13:49:53
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17/11/2021 - 09:17:44 972,999 02.960.116/0001-06 - STYLLUS
EMPREENDIMENTOS E LOCACAO
DE CAMINHOES EIRELI

Cancelado - Em analise a documentação da licitante STYLLUS
EMPREENDIMENTOS, a licitante apresentou seus atestados de
capacidade técnica incompletos e sem autenticidade e reconhecimento
em cartório desatendendo ao item do Edital 9.11.1. Comprovação de
aptidão no desempenho de atividade pertinente e compatível em
características, quantidades e prazos com o objeto da licitação –
Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido(s) por pessoa jurídica de
direito público ou privado, quando for emitido por ente privado deverá
este ser com firma reconhecida de quem o subscreveu. Ficando assim
a licitante INABILITADA. E apenas para aviso de informações a licitante
anexou sua certidão municipal vencida na data de 31/10/2021.
17/11/2021 13:39:29

17/11/2021 - 09:17:58 972,000 09.315.242/0001-49 - T. S. DOS
SANTOS CIA LTDA

Cancelado - Em analise a documentação da licitante T. S. DOS
SANTOS & CIA LTDA, a licitante apresentou seus atestados de
capacidade técnica incompletos e sem autenticidade e reconhecimento
em cartório desatendendo ao item do Edital 9.11.1. Comprovação de
aptidão no desempenho de atividade pertinente e compatível em
características, quantidades e prazos com o objeto da licitação –
Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido(s) por pessoa jurídica de
direito público ou privado, quando for emitido por ente privado deverá
este ser com firma reconhecida de quem o subscreveu. Ficando assim
a licitante INABILITADA. 17/11/2021 13:49:53

17/11/2021 - 09:18:25 971,999 02.960.116/0001-06 - STYLLUS
EMPREENDIMENTOS E LOCACAO
DE CAMINHOES EIRELI

Cancelado - Em analise a documentação da licitante STYLLUS
EMPREENDIMENTOS, a licitante apresentou seus atestados de
capacidade técnica incompletos e sem autenticidade e reconhecimento
em cartório desatendendo ao item do Edital 9.11.1. Comprovação de
aptidão no desempenho de atividade pertinente e compatível em
características, quantidades e prazos com o objeto da licitação –
Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido(s) por pessoa jurídica de
direito público ou privado, quando for emitido por ente privado deverá
este ser com firma reconhecida de quem o subscreveu. Ficando assim
a licitante INABILITADA. E apenas para aviso de informações a licitante
anexou sua certidão municipal vencida na data de 31/10/2021.
17/11/2021 13:39:29

17/11/2021 - 09:18:40 970,000 09.315.242/0001-49 - T. S. DOS
SANTOS CIA LTDA

Cancelado - Em analise a documentação da licitante T. S. DOS
SANTOS & CIA LTDA, a licitante apresentou seus atestados de
capacidade técnica incompletos e sem autenticidade e reconhecimento
em cartório desatendendo ao item do Edital 9.11.1. Comprovação de
aptidão no desempenho de atividade pertinente e compatível em
características, quantidades e prazos com o objeto da licitação –
Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido(s) por pessoa jurídica de
direito público ou privado, quando for emitido por ente privado deverá
este ser com firma reconhecida de quem o subscreveu. Ficando assim
a licitante INABILITADA. 17/11/2021 13:49:53

17/11/2021 - 09:19:00 969,999 02.960.116/0001-06 - STYLLUS
EMPREENDIMENTOS E LOCACAO
DE CAMINHOES EIRELI

Cancelado - Em analise a documentação da licitante STYLLUS
EMPREENDIMENTOS, a licitante apresentou seus atestados de
capacidade técnica incompletos e sem autenticidade e reconhecimento
em cartório desatendendo ao item do Edital 9.11.1. Comprovação de
aptidão no desempenho de atividade pertinente e compatível em
características, quantidades e prazos com o objeto da licitação –
Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido(s) por pessoa jurídica de
direito público ou privado, quando for emitido por ente privado deverá
este ser com firma reconhecida de quem o subscreveu. Ficando assim
a licitante INABILITADA. E apenas para aviso de informações a licitante
anexou sua certidão municipal vencida na data de 31/10/2021.
17/11/2021 13:39:29

17/11/2021 - 09:19:28 969,000 09.315.242/0001-49 - T. S. DOS
SANTOS CIA LTDA

Cancelado - Em analise a documentação da licitante T. S. DOS
SANTOS & CIA LTDA, a licitante apresentou seus atestados de
capacidade técnica incompletos e sem autenticidade e reconhecimento
em cartório desatendendo ao item do Edital 9.11.1. Comprovação de
aptidão no desempenho de atividade pertinente e compatível em
características, quantidades e prazos com o objeto da licitação –
Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido(s) por pessoa jurídica de
direito público ou privado, quando for emitido por ente privado deverá
este ser com firma reconhecida de quem o subscreveu. Ficando assim
a licitante INABILITADA. 17/11/2021 13:49:53

17/11/2021 - 09:20:10 967,999 02.960.116/0001-06 - STYLLUS
EMPREENDIMENTOS E LOCACAO
DE CAMINHOES EIRELI

Cancelado - Em analise a documentação da licitante STYLLUS
EMPREENDIMENTOS, a licitante apresentou seus atestados de
capacidade técnica incompletos e sem autenticidade e reconhecimento
em cartório desatendendo ao item do Edital 9.11.1. Comprovação de
aptidão no desempenho de atividade pertinente e compatível em
características, quantidades e prazos com o objeto da licitação –
Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido(s) por pessoa jurídica de
direito público ou privado, quando for emitido por ente privado deverá
este ser com firma reconhecida de quem o subscreveu. Ficando assim
a licitante INABILITADA. E apenas para aviso de informações a licitante
anexou sua certidão municipal vencida na data de 31/10/2021.
17/11/2021 13:39:29

17/11/2021 - 09:20:24 967,000 09.315.242/0001-49 - T. S. DOS
SANTOS CIA LTDA

Cancelado - Em analise a documentação da licitante T. S. DOS
SANTOS & CIA LTDA, a licitante apresentou seus atestados de
capacidade técnica incompletos e sem autenticidade e reconhecimento
em cartório desatendendo ao item do Edital 9.11.1. Comprovação de
aptidão no desempenho de atividade pertinente e compatível em
características, quantidades e prazos com o objeto da licitação –
Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido(s) por pessoa jurídica de
direito público ou privado, quando for emitido por ente privado deverá
este ser com firma reconhecida de quem o subscreveu. Ficando assim
a licitante INABILITADA. 17/11/2021 13:49:53
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17/11/2021 - 09:20:35 966,999 02.960.116/0001-06 - STYLLUS
EMPREENDIMENTOS E LOCACAO
DE CAMINHOES EIRELI

Cancelado - Em analise a documentação da licitante STYLLUS
EMPREENDIMENTOS, a licitante apresentou seus atestados de
capacidade técnica incompletos e sem autenticidade e reconhecimento
em cartório desatendendo ao item do Edital 9.11.1. Comprovação de
aptidão no desempenho de atividade pertinente e compatível em
características, quantidades e prazos com o objeto da licitação –
Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido(s) por pessoa jurídica de
direito público ou privado, quando for emitido por ente privado deverá
este ser com firma reconhecida de quem o subscreveu. Ficando assim
a licitante INABILITADA. E apenas para aviso de informações a licitante
anexou sua certidão municipal vencida na data de 31/10/2021.
17/11/2021 13:39:29

17/11/2021 - 09:20:58 966,000 09.315.242/0001-49 - T. S. DOS
SANTOS CIA LTDA

Cancelado - Em analise a documentação da licitante T. S. DOS
SANTOS & CIA LTDA, a licitante apresentou seus atestados de
capacidade técnica incompletos e sem autenticidade e reconhecimento
em cartório desatendendo ao item do Edital 9.11.1. Comprovação de
aptidão no desempenho de atividade pertinente e compatível em
características, quantidades e prazos com o objeto da licitação –
Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido(s) por pessoa jurídica de
direito público ou privado, quando for emitido por ente privado deverá
este ser com firma reconhecida de quem o subscreveu. Ficando assim
a licitante INABILITADA. 17/11/2021 13:49:53

17/11/2021 - 09:21:14 965,999 02.960.116/0001-06 - STYLLUS
EMPREENDIMENTOS E LOCACAO
DE CAMINHOES EIRELI

Cancelado - Em analise a documentação da licitante STYLLUS
EMPREENDIMENTOS, a licitante apresentou seus atestados de
capacidade técnica incompletos e sem autenticidade e reconhecimento
em cartório desatendendo ao item do Edital 9.11.1. Comprovação de
aptidão no desempenho de atividade pertinente e compatível em
características, quantidades e prazos com o objeto da licitação –
Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido(s) por pessoa jurídica de
direito público ou privado, quando for emitido por ente privado deverá
este ser com firma reconhecida de quem o subscreveu. Ficando assim
a licitante INABILITADA. E apenas para aviso de informações a licitante
anexou sua certidão municipal vencida na data de 31/10/2021.
17/11/2021 13:39:29

17/11/2021 - 09:21:37 965,000 09.315.242/0001-49 - T. S. DOS
SANTOS CIA LTDA

Cancelado - Em analise a documentação da licitante T. S. DOS
SANTOS & CIA LTDA, a licitante apresentou seus atestados de
capacidade técnica incompletos e sem autenticidade e reconhecimento
em cartório desatendendo ao item do Edital 9.11.1. Comprovação de
aptidão no desempenho de atividade pertinente e compatível em
características, quantidades e prazos com o objeto da licitação –
Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido(s) por pessoa jurídica de
direito público ou privado, quando for emitido por ente privado deverá
este ser com firma reconhecida de quem o subscreveu. Ficando assim
a licitante INABILITADA. 17/11/2021 13:49:53

17/11/2021 - 09:22:28 961,999 02.960.116/0001-06 - STYLLUS
EMPREENDIMENTOS E LOCACAO
DE CAMINHOES EIRELI

Cancelado - Em analise a documentação da licitante STYLLUS
EMPREENDIMENTOS, a licitante apresentou seus atestados de
capacidade técnica incompletos e sem autenticidade e reconhecimento
em cartório desatendendo ao item do Edital 9.11.1. Comprovação de
aptidão no desempenho de atividade pertinente e compatível em
características, quantidades e prazos com o objeto da licitação –
Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido(s) por pessoa jurídica de
direito público ou privado, quando for emitido por ente privado deverá
este ser com firma reconhecida de quem o subscreveu. Ficando assim
a licitante INABILITADA. E apenas para aviso de informações a licitante
anexou sua certidão municipal vencida na data de 31/10/2021.
17/11/2021 13:39:29

17/11/2021 - 09:22:45 960,000 09.315.242/0001-49 - T. S. DOS
SANTOS CIA LTDA

Cancelado - Em analise a documentação da licitante T. S. DOS
SANTOS & CIA LTDA, a licitante apresentou seus atestados de
capacidade técnica incompletos e sem autenticidade e reconhecimento
em cartório desatendendo ao item do Edital 9.11.1. Comprovação de
aptidão no desempenho de atividade pertinente e compatível em
características, quantidades e prazos com o objeto da licitação –
Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido(s) por pessoa jurídica de
direito público ou privado, quando for emitido por ente privado deverá
este ser com firma reconhecida de quem o subscreveu. Ficando assim
a licitante INABILITADA. 17/11/2021 13:49:53

17/11/2021 - 09:24:12 959,999 02.960.116/0001-06 - STYLLUS
EMPREENDIMENTOS E LOCACAO
DE CAMINHOES EIRELI

Cancelado - Em analise a documentação da licitante STYLLUS
EMPREENDIMENTOS, a licitante apresentou seus atestados de
capacidade técnica incompletos e sem autenticidade e reconhecimento
em cartório desatendendo ao item do Edital 9.11.1. Comprovação de
aptidão no desempenho de atividade pertinente e compatível em
características, quantidades e prazos com o objeto da licitação –
Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido(s) por pessoa jurídica de
direito público ou privado, quando for emitido por ente privado deverá
este ser com firma reconhecida de quem o subscreveu. Ficando assim
a licitante INABILITADA. E apenas para aviso de informações a licitante
anexou sua certidão municipal vencida na data de 31/10/2021.
17/11/2021 13:39:29

17/11/2021 - 09:24:38 959,000 09.315.242/0001-49 - T. S. DOS
SANTOS CIA LTDA

Cancelado - Em analise a documentação da licitante T. S. DOS
SANTOS & CIA LTDA, a licitante apresentou seus atestados de
capacidade técnica incompletos e sem autenticidade e reconhecimento
em cartório desatendendo ao item do Edital 9.11.1. Comprovação de
aptidão no desempenho de atividade pertinente e compatível em
características, quantidades e prazos com o objeto da licitação –
Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido(s) por pessoa jurídica de
direito público ou privado, quando for emitido por ente privado deverá
este ser com firma reconhecida de quem o subscreveu. Ficando assim
a licitante INABILITADA. 17/11/2021 13:49:53
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17/11/2021 - 09:25:08 958,999 02.960.116/0001-06 - STYLLUS
EMPREENDIMENTOS E LOCACAO
DE CAMINHOES EIRELI

Cancelado - Em analise a documentação da licitante STYLLUS
EMPREENDIMENTOS, a licitante apresentou seus atestados de
capacidade técnica incompletos e sem autenticidade e reconhecimento
em cartório desatendendo ao item do Edital 9.11.1. Comprovação de
aptidão no desempenho de atividade pertinente e compatível em
características, quantidades e prazos com o objeto da licitação –
Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido(s) por pessoa jurídica de
direito público ou privado, quando for emitido por ente privado deverá
este ser com firma reconhecida de quem o subscreveu. Ficando assim
a licitante INABILITADA. E apenas para aviso de informações a licitante
anexou sua certidão municipal vencida na data de 31/10/2021.
17/11/2021 13:39:29

17/11/2021 - 09:25:30 958,000 09.315.242/0001-49 - T. S. DOS
SANTOS CIA LTDA

Cancelado - Em analise a documentação da licitante T. S. DOS
SANTOS & CIA LTDA, a licitante apresentou seus atestados de
capacidade técnica incompletos e sem autenticidade e reconhecimento
em cartório desatendendo ao item do Edital 9.11.1. Comprovação de
aptidão no desempenho de atividade pertinente e compatível em
características, quantidades e prazos com o objeto da licitação –
Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido(s) por pessoa jurídica de
direito público ou privado, quando for emitido por ente privado deverá
este ser com firma reconhecida de quem o subscreveu. Ficando assim
a licitante INABILITADA. 17/11/2021 13:49:53

17/11/2021 - 09:26:01 957,999 02.960.116/0001-06 - STYLLUS
EMPREENDIMENTOS E LOCACAO
DE CAMINHOES EIRELI

Cancelado - Em analise a documentação da licitante STYLLUS
EMPREENDIMENTOS, a licitante apresentou seus atestados de
capacidade técnica incompletos e sem autenticidade e reconhecimento
em cartório desatendendo ao item do Edital 9.11.1. Comprovação de
aptidão no desempenho de atividade pertinente e compatível em
características, quantidades e prazos com o objeto da licitação –
Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido(s) por pessoa jurídica de
direito público ou privado, quando for emitido por ente privado deverá
este ser com firma reconhecida de quem o subscreveu. Ficando assim
a licitante INABILITADA. E apenas para aviso de informações a licitante
anexou sua certidão municipal vencida na data de 31/10/2021.
17/11/2021 13:39:29

17/11/2021 - 09:26:26 957,000 09.315.242/0001-49 - T. S. DOS
SANTOS CIA LTDA

Cancelado - Em analise a documentação da licitante T. S. DOS
SANTOS & CIA LTDA, a licitante apresentou seus atestados de
capacidade técnica incompletos e sem autenticidade e reconhecimento
em cartório desatendendo ao item do Edital 9.11.1. Comprovação de
aptidão no desempenho de atividade pertinente e compatível em
características, quantidades e prazos com o objeto da licitação –
Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido(s) por pessoa jurídica de
direito público ou privado, quando for emitido por ente privado deverá
este ser com firma reconhecida de quem o subscreveu. Ficando assim
a licitante INABILITADA. 17/11/2021 13:49:53

17/11/2021 - 09:26:38 956,999 02.960.116/0001-06 - STYLLUS
EMPREENDIMENTOS E LOCACAO
DE CAMINHOES EIRELI

Cancelado - Em analise a documentação da licitante STYLLUS
EMPREENDIMENTOS, a licitante apresentou seus atestados de
capacidade técnica incompletos e sem autenticidade e reconhecimento
em cartório desatendendo ao item do Edital 9.11.1. Comprovação de
aptidão no desempenho de atividade pertinente e compatível em
características, quantidades e prazos com o objeto da licitação –
Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido(s) por pessoa jurídica de
direito público ou privado, quando for emitido por ente privado deverá
este ser com firma reconhecida de quem o subscreveu. Ficando assim
a licitante INABILITADA. E apenas para aviso de informações a licitante
anexou sua certidão municipal vencida na data de 31/10/2021.
17/11/2021 13:39:29

17/11/2021 - 09:27:03 956,000 09.315.242/0001-49 - T. S. DOS
SANTOS CIA LTDA

Cancelado - Em analise a documentação da licitante T. S. DOS
SANTOS & CIA LTDA, a licitante apresentou seus atestados de
capacidade técnica incompletos e sem autenticidade e reconhecimento
em cartório desatendendo ao item do Edital 9.11.1. Comprovação de
aptidão no desempenho de atividade pertinente e compatível em
características, quantidades e prazos com o objeto da licitação –
Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido(s) por pessoa jurídica de
direito público ou privado, quando for emitido por ente privado deverá
este ser com firma reconhecida de quem o subscreveu. Ficando assim
a licitante INABILITADA. 17/11/2021 13:49:53

17/11/2021 - 09:28:48 955,999 02.960.116/0001-06 - STYLLUS
EMPREENDIMENTOS E LOCACAO
DE CAMINHOES EIRELI

Cancelado - Em analise a documentação da licitante STYLLUS
EMPREENDIMENTOS, a licitante apresentou seus atestados de
capacidade técnica incompletos e sem autenticidade e reconhecimento
em cartório desatendendo ao item do Edital 9.11.1. Comprovação de
aptidão no desempenho de atividade pertinente e compatível em
características, quantidades e prazos com o objeto da licitação –
Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido(s) por pessoa jurídica de
direito público ou privado, quando for emitido por ente privado deverá
este ser com firma reconhecida de quem o subscreveu. Ficando assim
a licitante INABILITADA. E apenas para aviso de informações a licitante
anexou sua certidão municipal vencida na data de 31/10/2021.
17/11/2021 13:39:29

17/11/2021 - 09:29:02 955,000 09.315.242/0001-49 - T. S. DOS
SANTOS CIA LTDA

Cancelado - Em analise a documentação da licitante T. S. DOS
SANTOS & CIA LTDA, a licitante apresentou seus atestados de
capacidade técnica incompletos e sem autenticidade e reconhecimento
em cartório desatendendo ao item do Edital 9.11.1. Comprovação de
aptidão no desempenho de atividade pertinente e compatível em
características, quantidades e prazos com o objeto da licitação –
Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido(s) por pessoa jurídica de
direito público ou privado, quando for emitido por ente privado deverá
este ser com firma reconhecida de quem o subscreveu. Ficando assim
a licitante INABILITADA. 17/11/2021 13:49:53
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17/11/2021 - 09:30:26 952,999 02.960.116/0001-06 - STYLLUS
EMPREENDIMENTOS E LOCACAO
DE CAMINHOES EIRELI

Cancelado - Em analise a documentação da licitante STYLLUS
EMPREENDIMENTOS, a licitante apresentou seus atestados de
capacidade técnica incompletos e sem autenticidade e reconhecimento
em cartório desatendendo ao item do Edital 9.11.1. Comprovação de
aptidão no desempenho de atividade pertinente e compatível em
características, quantidades e prazos com o objeto da licitação –
Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido(s) por pessoa jurídica de
direito público ou privado, quando for emitido por ente privado deverá
este ser com firma reconhecida de quem o subscreveu. Ficando assim
a licitante INABILITADA. E apenas para aviso de informações a licitante
anexou sua certidão municipal vencida na data de 31/10/2021.
17/11/2021 13:39:29

17/11/2021 - 09:30:57 952,000 09.315.242/0001-49 - T. S. DOS
SANTOS CIA LTDA

Cancelado - Em analise a documentação da licitante T. S. DOS
SANTOS & CIA LTDA, a licitante apresentou seus atestados de
capacidade técnica incompletos e sem autenticidade e reconhecimento
em cartório desatendendo ao item do Edital 9.11.1. Comprovação de
aptidão no desempenho de atividade pertinente e compatível em
características, quantidades e prazos com o objeto da licitação –
Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido(s) por pessoa jurídica de
direito público ou privado, quando for emitido por ente privado deverá
este ser com firma reconhecida de quem o subscreveu. Ficando assim
a licitante INABILITADA. 17/11/2021 13:49:53

17/11/2021 - 09:31:19 950,999 02.960.116/0001-06 - STYLLUS
EMPREENDIMENTOS E LOCACAO
DE CAMINHOES EIRELI

Cancelado - Em analise a documentação da licitante STYLLUS
EMPREENDIMENTOS, a licitante apresentou seus atestados de
capacidade técnica incompletos e sem autenticidade e reconhecimento
em cartório desatendendo ao item do Edital 9.11.1. Comprovação de
aptidão no desempenho de atividade pertinente e compatível em
características, quantidades e prazos com o objeto da licitação –
Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido(s) por pessoa jurídica de
direito público ou privado, quando for emitido por ente privado deverá
este ser com firma reconhecida de quem o subscreveu. Ficando assim
a licitante INABILITADA. E apenas para aviso de informações a licitante
anexou sua certidão municipal vencida na data de 31/10/2021.
17/11/2021 13:39:29

17/11/2021 - 09:32:08 950,000 09.315.242/0001-49 - T. S. DOS
SANTOS CIA LTDA

Cancelado - Em analise a documentação da licitante T. S. DOS
SANTOS & CIA LTDA, a licitante apresentou seus atestados de
capacidade técnica incompletos e sem autenticidade e reconhecimento
em cartório desatendendo ao item do Edital 9.11.1. Comprovação de
aptidão no desempenho de atividade pertinente e compatível em
características, quantidades e prazos com o objeto da licitação –
Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido(s) por pessoa jurídica de
direito público ou privado, quando for emitido por ente privado deverá
este ser com firma reconhecida de quem o subscreveu. Ficando assim
a licitante INABILITADA. 17/11/2021 13:49:53

17/11/2021 - 09:33:45 948,999 02.960.116/0001-06 - STYLLUS
EMPREENDIMENTOS E LOCACAO
DE CAMINHOES EIRELI

Cancelado - Em analise a documentação da licitante STYLLUS
EMPREENDIMENTOS, a licitante apresentou seus atestados de
capacidade técnica incompletos e sem autenticidade e reconhecimento
em cartório desatendendo ao item do Edital 9.11.1. Comprovação de
aptidão no desempenho de atividade pertinente e compatível em
características, quantidades e prazos com o objeto da licitação –
Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido(s) por pessoa jurídica de
direito público ou privado, quando for emitido por ente privado deverá
este ser com firma reconhecida de quem o subscreveu. Ficando assim
a licitante INABILITADA. E apenas para aviso de informações a licitante
anexou sua certidão municipal vencida na data de 31/10/2021.
17/11/2021 13:39:29

17/11/2021 - 09:34:23 948,000 09.315.242/0001-49 - T. S. DOS
SANTOS CIA LTDA

Cancelado - Em analise a documentação da licitante T. S. DOS
SANTOS & CIA LTDA, a licitante apresentou seus atestados de
capacidade técnica incompletos e sem autenticidade e reconhecimento
em cartório desatendendo ao item do Edital 9.11.1. Comprovação de
aptidão no desempenho de atividade pertinente e compatível em
características, quantidades e prazos com o objeto da licitação –
Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido(s) por pessoa jurídica de
direito público ou privado, quando for emitido por ente privado deverá
este ser com firma reconhecida de quem o subscreveu. Ficando assim
a licitante INABILITADA. 17/11/2021 13:49:53

17/11/2021 - 09:35:17 945,999 02.960.116/0001-06 - STYLLUS
EMPREENDIMENTOS E LOCACAO
DE CAMINHOES EIRELI

Cancelado - Em analise a documentação da licitante STYLLUS
EMPREENDIMENTOS, a licitante apresentou seus atestados de
capacidade técnica incompletos e sem autenticidade e reconhecimento
em cartório desatendendo ao item do Edital 9.11.1. Comprovação de
aptidão no desempenho de atividade pertinente e compatível em
características, quantidades e prazos com o objeto da licitação –
Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido(s) por pessoa jurídica de
direito público ou privado, quando for emitido por ente privado deverá
este ser com firma reconhecida de quem o subscreveu. Ficando assim
a licitante INABILITADA. E apenas para aviso de informações a licitante
anexou sua certidão municipal vencida na data de 31/10/2021.
17/11/2021 13:39:29

17/11/2021 - 09:36:07 945,000 09.315.242/0001-49 - T. S. DOS
SANTOS CIA LTDA

Cancelado - Em analise a documentação da licitante T. S. DOS
SANTOS & CIA LTDA, a licitante apresentou seus atestados de
capacidade técnica incompletos e sem autenticidade e reconhecimento
em cartório desatendendo ao item do Edital 9.11.1. Comprovação de
aptidão no desempenho de atividade pertinente e compatível em
características, quantidades e prazos com o objeto da licitação –
Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido(s) por pessoa jurídica de
direito público ou privado, quando for emitido por ente privado deverá
este ser com firma reconhecida de quem o subscreveu. Ficando assim
a licitante INABILITADA. 17/11/2021 13:49:53
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17/11/2021 - 09:37:59 943,999 02.960.116/0001-06 - STYLLUS
EMPREENDIMENTOS E LOCACAO
DE CAMINHOES EIRELI

Cancelado - Em analise a documentação da licitante STYLLUS
EMPREENDIMENTOS, a licitante apresentou seus atestados de
capacidade técnica incompletos e sem autenticidade e reconhecimento
em cartório desatendendo ao item do Edital 9.11.1. Comprovação de
aptidão no desempenho de atividade pertinente e compatível em
características, quantidades e prazos com o objeto da licitação –
Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido(s) por pessoa jurídica de
direito público ou privado, quando for emitido por ente privado deverá
este ser com firma reconhecida de quem o subscreveu. Ficando assim
a licitante INABILITADA. E apenas para aviso de informações a licitante
anexou sua certidão municipal vencida na data de 31/10/2021.
17/11/2021 13:39:29

17/11/2021 - 09:38:17 943,000 09.315.242/0001-49 - T. S. DOS
SANTOS CIA LTDA

Cancelado - Em analise a documentação da licitante T. S. DOS
SANTOS & CIA LTDA, a licitante apresentou seus atestados de
capacidade técnica incompletos e sem autenticidade e reconhecimento
em cartório desatendendo ao item do Edital 9.11.1. Comprovação de
aptidão no desempenho de atividade pertinente e compatível em
características, quantidades e prazos com o objeto da licitação –
Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido(s) por pessoa jurídica de
direito público ou privado, quando for emitido por ente privado deverá
este ser com firma reconhecida de quem o subscreveu. Ficando assim
a licitante INABILITADA. 17/11/2021 13:49:53

17/11/2021 - 09:38:53 942,000 02.960.116/0001-06 - STYLLUS
EMPREENDIMENTOS E LOCACAO
DE CAMINHOES EIRELI

Cancelado - Em analise a documentação da licitante STYLLUS
EMPREENDIMENTOS, a licitante apresentou seus atestados de
capacidade técnica incompletos e sem autenticidade e reconhecimento
em cartório desatendendo ao item do Edital 9.11.1. Comprovação de
aptidão no desempenho de atividade pertinente e compatível em
características, quantidades e prazos com o objeto da licitação –
Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido(s) por pessoa jurídica de
direito público ou privado, quando for emitido por ente privado deverá
este ser com firma reconhecida de quem o subscreveu. Ficando assim
a licitante INABILITADA. E apenas para aviso de informações a licitante
anexou sua certidão municipal vencida na data de 31/10/2021.
17/11/2021 13:39:29

17/11/2021 - 09:39:19 940,000 09.315.242/0001-49 - T. S. DOS
SANTOS CIA LTDA

Cancelado - Em analise a documentação da licitante T. S. DOS
SANTOS & CIA LTDA, a licitante apresentou seus atestados de
capacidade técnica incompletos e sem autenticidade e reconhecimento
em cartório desatendendo ao item do Edital 9.11.1. Comprovação de
aptidão no desempenho de atividade pertinente e compatível em
características, quantidades e prazos com o objeto da licitação –
Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido(s) por pessoa jurídica de
direito público ou privado, quando for emitido por ente privado deverá
este ser com firma reconhecida de quem o subscreveu. Ficando assim
a licitante INABILITADA. 17/11/2021 13:49:53

17/11/2021 - 09:39:42 939,999 02.960.116/0001-06 - STYLLUS
EMPREENDIMENTOS E LOCACAO
DE CAMINHOES EIRELI

Cancelado - Em analise a documentação da licitante STYLLUS
EMPREENDIMENTOS, a licitante apresentou seus atestados de
capacidade técnica incompletos e sem autenticidade e reconhecimento
em cartório desatendendo ao item do Edital 9.11.1. Comprovação de
aptidão no desempenho de atividade pertinente e compatível em
características, quantidades e prazos com o objeto da licitação –
Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido(s) por pessoa jurídica de
direito público ou privado, quando for emitido por ente privado deverá
este ser com firma reconhecida de quem o subscreveu. Ficando assim
a licitante INABILITADA. E apenas para aviso de informações a licitante
anexou sua certidão municipal vencida na data de 31/10/2021.
17/11/2021 13:39:29

17/11/2021 - 09:40:27 937,999 02.960.116/0001-06 - STYLLUS
EMPREENDIMENTOS E LOCACAO
DE CAMINHOES EIRELI

Cancelado - Em analise a documentação da licitante STYLLUS
EMPREENDIMENTOS, a licitante apresentou seus atestados de
capacidade técnica incompletos e sem autenticidade e reconhecimento
em cartório desatendendo ao item do Edital 9.11.1. Comprovação de
aptidão no desempenho de atividade pertinente e compatível em
características, quantidades e prazos com o objeto da licitação –
Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido(s) por pessoa jurídica de
direito público ou privado, quando for emitido por ente privado deverá
este ser com firma reconhecida de quem o subscreveu. Ficando assim
a licitante INABILITADA. E apenas para aviso de informações a licitante
anexou sua certidão municipal vencida na data de 31/10/2021.
17/11/2021 13:39:29

17/11/2021 - 09:41:04 937,000 09.315.242/0001-49 - T. S. DOS
SANTOS CIA LTDA

Cancelado - Em analise a documentação da licitante T. S. DOS
SANTOS & CIA LTDA, a licitante apresentou seus atestados de
capacidade técnica incompletos e sem autenticidade e reconhecimento
em cartório desatendendo ao item do Edital 9.11.1. Comprovação de
aptidão no desempenho de atividade pertinente e compatível em
características, quantidades e prazos com o objeto da licitação –
Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido(s) por pessoa jurídica de
direito público ou privado, quando for emitido por ente privado deverá
este ser com firma reconhecida de quem o subscreveu. Ficando assim
a licitante INABILITADA. 17/11/2021 13:49:53

17/11/2021 - 09:42:14 936,000 02.960.116/0001-06 - STYLLUS
EMPREENDIMENTOS E LOCACAO
DE CAMINHOES EIRELI

Cancelado - Em analise a documentação da licitante STYLLUS
EMPREENDIMENTOS, a licitante apresentou seus atestados de
capacidade técnica incompletos e sem autenticidade e reconhecimento
em cartório desatendendo ao item do Edital 9.11.1. Comprovação de
aptidão no desempenho de atividade pertinente e compatível em
características, quantidades e prazos com o objeto da licitação –
Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido(s) por pessoa jurídica de
direito público ou privado, quando for emitido por ente privado deverá
este ser com firma reconhecida de quem o subscreveu. Ficando assim
a licitante INABILITADA. E apenas para aviso de informações a licitante
anexou sua certidão municipal vencida na data de 31/10/2021.
17/11/2021 13:39:29
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17/11/2021 - 09:42:50 935,000 09.315.242/0001-49 - T. S. DOS
SANTOS CIA LTDA

Cancelado - Em analise a documentação da licitante T. S. DOS
SANTOS & CIA LTDA, a licitante apresentou seus atestados de
capacidade técnica incompletos e sem autenticidade e reconhecimento
em cartório desatendendo ao item do Edital 9.11.1. Comprovação de
aptidão no desempenho de atividade pertinente e compatível em
características, quantidades e prazos com o objeto da licitação –
Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido(s) por pessoa jurídica de
direito público ou privado, quando for emitido por ente privado deverá
este ser com firma reconhecida de quem o subscreveu. Ficando assim
a licitante INABILITADA. 17/11/2021 13:49:53

17/11/2021 - 09:43:09 934,999 02.960.116/0001-06 - STYLLUS
EMPREENDIMENTOS E LOCACAO
DE CAMINHOES EIRELI

Cancelado - Em analise a documentação da licitante STYLLUS
EMPREENDIMENTOS, a licitante apresentou seus atestados de
capacidade técnica incompletos e sem autenticidade e reconhecimento
em cartório desatendendo ao item do Edital 9.11.1. Comprovação de
aptidão no desempenho de atividade pertinente e compatível em
características, quantidades e prazos com o objeto da licitação –
Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido(s) por pessoa jurídica de
direito público ou privado, quando for emitido por ente privado deverá
este ser com firma reconhecida de quem o subscreveu. Ficando assim
a licitante INABILITADA. E apenas para aviso de informações a licitante
anexou sua certidão municipal vencida na data de 31/10/2021.
17/11/2021 13:39:29

17/11/2021 - 09:44:14 930,000 09.315.242/0001-49 - T. S. DOS
SANTOS CIA LTDA

Cancelado - Em analise a documentação da licitante T. S. DOS
SANTOS & CIA LTDA, a licitante apresentou seus atestados de
capacidade técnica incompletos e sem autenticidade e reconhecimento
em cartório desatendendo ao item do Edital 9.11.1. Comprovação de
aptidão no desempenho de atividade pertinente e compatível em
características, quantidades e prazos com o objeto da licitação –
Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido(s) por pessoa jurídica de
direito público ou privado, quando for emitido por ente privado deverá
este ser com firma reconhecida de quem o subscreveu. Ficando assim
a licitante INABILITADA. 17/11/2021 13:49:53

17/11/2021 - 09:44:34 929,999 02.960.116/0001-06 - STYLLUS
EMPREENDIMENTOS E LOCACAO
DE CAMINHOES EIRELI

Cancelado - Em analise a documentação da licitante STYLLUS
EMPREENDIMENTOS, a licitante apresentou seus atestados de
capacidade técnica incompletos e sem autenticidade e reconhecimento
em cartório desatendendo ao item do Edital 9.11.1. Comprovação de
aptidão no desempenho de atividade pertinente e compatível em
características, quantidades e prazos com o objeto da licitação –
Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido(s) por pessoa jurídica de
direito público ou privado, quando for emitido por ente privado deverá
este ser com firma reconhecida de quem o subscreveu. Ficando assim
a licitante INABILITADA. E apenas para aviso de informações a licitante
anexou sua certidão municipal vencida na data de 31/10/2021.
17/11/2021 13:39:29

17/11/2021 - 09:45:26 925,000 09.315.242/0001-49 - T. S. DOS
SANTOS CIA LTDA

Cancelado - Em analise a documentação da licitante T. S. DOS
SANTOS & CIA LTDA, a licitante apresentou seus atestados de
capacidade técnica incompletos e sem autenticidade e reconhecimento
em cartório desatendendo ao item do Edital 9.11.1. Comprovação de
aptidão no desempenho de atividade pertinente e compatível em
características, quantidades e prazos com o objeto da licitação –
Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido(s) por pessoa jurídica de
direito público ou privado, quando for emitido por ente privado deverá
este ser com firma reconhecida de quem o subscreveu. Ficando assim
a licitante INABILITADA. 17/11/2021 13:49:53

17/11/2021 - 09:45:39 924,999 02.960.116/0001-06 - STYLLUS
EMPREENDIMENTOS E LOCACAO
DE CAMINHOES EIRELI

Cancelado - Em analise a documentação da licitante STYLLUS
EMPREENDIMENTOS, a licitante apresentou seus atestados de
capacidade técnica incompletos e sem autenticidade e reconhecimento
em cartório desatendendo ao item do Edital 9.11.1. Comprovação de
aptidão no desempenho de atividade pertinente e compatível em
características, quantidades e prazos com o objeto da licitação –
Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido(s) por pessoa jurídica de
direito público ou privado, quando for emitido por ente privado deverá
este ser com firma reconhecida de quem o subscreveu. Ficando assim
a licitante INABILITADA. E apenas para aviso de informações a licitante
anexou sua certidão municipal vencida na data de 31/10/2021.
17/11/2021 13:39:29

17/11/2021 - 09:46:56 920,000 09.315.242/0001-49 - T. S. DOS
SANTOS CIA LTDA

Cancelado - Em analise a documentação da licitante T. S. DOS
SANTOS & CIA LTDA, a licitante apresentou seus atestados de
capacidade técnica incompletos e sem autenticidade e reconhecimento
em cartório desatendendo ao item do Edital 9.11.1. Comprovação de
aptidão no desempenho de atividade pertinente e compatível em
características, quantidades e prazos com o objeto da licitação –
Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido(s) por pessoa jurídica de
direito público ou privado, quando for emitido por ente privado deverá
este ser com firma reconhecida de quem o subscreveu. Ficando assim
a licitante INABILITADA. 17/11/2021 13:49:53

17/11/2021 - 09:47:20 919,999 02.960.116/0001-06 - STYLLUS
EMPREENDIMENTOS E LOCACAO
DE CAMINHOES EIRELI

Cancelado - Em analise a documentação da licitante STYLLUS
EMPREENDIMENTOS, a licitante apresentou seus atestados de
capacidade técnica incompletos e sem autenticidade e reconhecimento
em cartório desatendendo ao item do Edital 9.11.1. Comprovação de
aptidão no desempenho de atividade pertinente e compatível em
características, quantidades e prazos com o objeto da licitação –
Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido(s) por pessoa jurídica de
direito público ou privado, quando for emitido por ente privado deverá
este ser com firma reconhecida de quem o subscreveu. Ficando assim
a licitante INABILITADA. E apenas para aviso de informações a licitante
anexou sua certidão municipal vencida na data de 31/10/2021.
17/11/2021 13:39:29
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17/11/2021 - 09:48:11 918,000 09.315.242/0001-49 - T. S. DOS
SANTOS CIA LTDA

Cancelado - Em analise a documentação da licitante T. S. DOS
SANTOS & CIA LTDA, a licitante apresentou seus atestados de
capacidade técnica incompletos e sem autenticidade e reconhecimento
em cartório desatendendo ao item do Edital 9.11.1. Comprovação de
aptidão no desempenho de atividade pertinente e compatível em
características, quantidades e prazos com o objeto da licitação –
Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido(s) por pessoa jurídica de
direito público ou privado, quando for emitido por ente privado deverá
este ser com firma reconhecida de quem o subscreveu. Ficando assim
a licitante INABILITADA. 17/11/2021 13:49:53

17/11/2021 - 09:48:31 917,999 02.960.116/0001-06 - STYLLUS
EMPREENDIMENTOS E LOCACAO
DE CAMINHOES EIRELI

Cancelado - Em analise a documentação da licitante STYLLUS
EMPREENDIMENTOS, a licitante apresentou seus atestados de
capacidade técnica incompletos e sem autenticidade e reconhecimento
em cartório desatendendo ao item do Edital 9.11.1. Comprovação de
aptidão no desempenho de atividade pertinente e compatível em
características, quantidades e prazos com o objeto da licitação –
Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido(s) por pessoa jurídica de
direito público ou privado, quando for emitido por ente privado deverá
este ser com firma reconhecida de quem o subscreveu. Ficando assim
a licitante INABILITADA. E apenas para aviso de informações a licitante
anexou sua certidão municipal vencida na data de 31/10/2021.
17/11/2021 13:39:29

17/11/2021 - 09:49:02 915,000 09.315.242/0001-49 - T. S. DOS
SANTOS CIA LTDA

Cancelado - Em analise a documentação da licitante T. S. DOS
SANTOS & CIA LTDA, a licitante apresentou seus atestados de
capacidade técnica incompletos e sem autenticidade e reconhecimento
em cartório desatendendo ao item do Edital 9.11.1. Comprovação de
aptidão no desempenho de atividade pertinente e compatível em
características, quantidades e prazos com o objeto da licitação –
Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido(s) por pessoa jurídica de
direito público ou privado, quando for emitido por ente privado deverá
este ser com firma reconhecida de quem o subscreveu. Ficando assim
a licitante INABILITADA. 17/11/2021 13:49:53

17/11/2021 - 09:49:20 914,999 02.960.116/0001-06 - STYLLUS
EMPREENDIMENTOS E LOCACAO
DE CAMINHOES EIRELI

Cancelado - Em analise a documentação da licitante STYLLUS
EMPREENDIMENTOS, a licitante apresentou seus atestados de
capacidade técnica incompletos e sem autenticidade e reconhecimento
em cartório desatendendo ao item do Edital 9.11.1. Comprovação de
aptidão no desempenho de atividade pertinente e compatível em
características, quantidades e prazos com o objeto da licitação –
Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido(s) por pessoa jurídica de
direito público ou privado, quando for emitido por ente privado deverá
este ser com firma reconhecida de quem o subscreveu. Ficando assim
a licitante INABILITADA. E apenas para aviso de informações a licitante
anexou sua certidão municipal vencida na data de 31/10/2021.
17/11/2021 13:39:29

17/11/2021 - 09:50:06 910,000 09.315.242/0001-49 - T. S. DOS
SANTOS CIA LTDA

Cancelado - Em analise a documentação da licitante T. S. DOS
SANTOS & CIA LTDA, a licitante apresentou seus atestados de
capacidade técnica incompletos e sem autenticidade e reconhecimento
em cartório desatendendo ao item do Edital 9.11.1. Comprovação de
aptidão no desempenho de atividade pertinente e compatível em
características, quantidades e prazos com o objeto da licitação –
Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido(s) por pessoa jurídica de
direito público ou privado, quando for emitido por ente privado deverá
este ser com firma reconhecida de quem o subscreveu. Ficando assim
a licitante INABILITADA. 17/11/2021 13:49:53

17/11/2021 - 09:50:36 909,999 02.960.116/0001-06 - STYLLUS
EMPREENDIMENTOS E LOCACAO
DE CAMINHOES EIRELI

Cancelado - Em analise a documentação da licitante STYLLUS
EMPREENDIMENTOS, a licitante apresentou seus atestados de
capacidade técnica incompletos e sem autenticidade e reconhecimento
em cartório desatendendo ao item do Edital 9.11.1. Comprovação de
aptidão no desempenho de atividade pertinente e compatível em
características, quantidades e prazos com o objeto da licitação –
Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido(s) por pessoa jurídica de
direito público ou privado, quando for emitido por ente privado deverá
este ser com firma reconhecida de quem o subscreveu. Ficando assim
a licitante INABILITADA. E apenas para aviso de informações a licitante
anexou sua certidão municipal vencida na data de 31/10/2021.
17/11/2021 13:39:29

17/11/2021 - 10:05:58 900,000 02.960.116/0001-06 - STYLLUS
EMPREENDIMENTOS E LOCACAO
DE CAMINHOES EIRELI

Cancelado - Em analise a documentação da licitante STYLLUS
EMPREENDIMENTOS, a licitante apresentou seus atestados de
capacidade técnica incompletos e sem autenticidade e reconhecimento
em cartório desatendendo ao item do Edital 9.11.1. Comprovação de
aptidão no desempenho de atividade pertinente e compatível em
características, quantidades e prazos com o objeto da licitação –
Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido(s) por pessoa jurídica de
direito público ou privado, quando for emitido por ente privado deverá
este ser com firma reconhecida de quem o subscreveu. Ficando assim
a licitante INABILITADA. E apenas para aviso de informações a licitante
anexou sua certidão municipal vencida na data de 31/10/2021.
17/11/2021 13:39:29

0002 - TENDA 10X10
Especificação : Locação de tenda 10X10 em boas condições e instalada
Data Valor CNPJ Situação

16/11/2021 - 16:10:57 1.483,333 (proposta) 36.724.355/0001-70 - 5S
COMUNICACAO VISUAL E
COMERCIO - EIRELI

Válido
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16/11/2021 - 22:26:37 1.483,330 (proposta) 02.960.116/0001-06 - STYLLUS
EMPREENDIMENTOS E LOCACAO
DE CAMINHOES EIRELI

Cancelado - Em analise a documentação da licitante STYLLUS
EMPREENDIMENTOS, a licitante apresentou seus atestados de
capacidade técnica incompletos e sem autenticidade e reconhecimento
em cartório desatendendo ao item do Edital 9.11.1. Comprovação de
aptidão no desempenho de atividade pertinente e compatível em
características, quantidades e prazos com o objeto da licitação –
Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido(s) por pessoa jurídica de
direito público ou privado, quando for emitido por ente privado deverá
este ser com firma reconhecida de quem o subscreveu. Ficando assim
a licitante INABILITADA. E apenas para aviso de informações a licitante
anexou sua certidão municipal vencida na data de 31/10/2021.
17/11/2021 13:39:29

17/11/2021 - 08:23:14 1.400,000 (proposta) 09.315.242/0001-49 - T. S. DOS
SANTOS CIA LTDA

Cancelado - Em analise a documentação da licitante T. S. DOS
SANTOS & CIA LTDA, a licitante apresentou seus atestados de
capacidade técnica incompletos e sem autenticidade e reconhecimento
em cartório desatendendo ao item do Edital 9.11.1. Comprovação de
aptidão no desempenho de atividade pertinente e compatível em
características, quantidades e prazos com o objeto da licitação –
Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido(s) por pessoa jurídica de
direito público ou privado, quando for emitido por ente privado deverá
este ser com firma reconhecida de quem o subscreveu. Ficando assim
a licitante INABILITADA. 17/11/2021 13:49:53

17/11/2021 - 09:04:51 1.398,000 36.724.355/0001-70 - 5S
COMUNICACAO VISUAL E
COMERCIO - EIRELI

Válido

17/11/2021 - 09:05:39 1.397,999 02.960.116/0001-06 - STYLLUS
EMPREENDIMENTOS E LOCACAO
DE CAMINHOES EIRELI

Cancelado - Em analise a documentação da licitante STYLLUS
EMPREENDIMENTOS, a licitante apresentou seus atestados de
capacidade técnica incompletos e sem autenticidade e reconhecimento
em cartório desatendendo ao item do Edital 9.11.1. Comprovação de
aptidão no desempenho de atividade pertinente e compatível em
características, quantidades e prazos com o objeto da licitação –
Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido(s) por pessoa jurídica de
direito público ou privado, quando for emitido por ente privado deverá
este ser com firma reconhecida de quem o subscreveu. Ficando assim
a licitante INABILITADA. E apenas para aviso de informações a licitante
anexou sua certidão municipal vencida na data de 31/10/2021.
17/11/2021 13:39:29

17/11/2021 - 09:07:33 1.395,000 09.315.242/0001-49 - T. S. DOS
SANTOS CIA LTDA

Cancelado - Em analise a documentação da licitante T. S. DOS
SANTOS & CIA LTDA, a licitante apresentou seus atestados de
capacidade técnica incompletos e sem autenticidade e reconhecimento
em cartório desatendendo ao item do Edital 9.11.1. Comprovação de
aptidão no desempenho de atividade pertinente e compatível em
características, quantidades e prazos com o objeto da licitação –
Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido(s) por pessoa jurídica de
direito público ou privado, quando for emitido por ente privado deverá
este ser com firma reconhecida de quem o subscreveu. Ficando assim
a licitante INABILITADA. 17/11/2021 13:49:53

17/11/2021 - 09:08:08 1.394,000 02.960.116/0001-06 - STYLLUS
EMPREENDIMENTOS E LOCACAO
DE CAMINHOES EIRELI

Cancelado - Em analise a documentação da licitante STYLLUS
EMPREENDIMENTOS, a licitante apresentou seus atestados de
capacidade técnica incompletos e sem autenticidade e reconhecimento
em cartório desatendendo ao item do Edital 9.11.1. Comprovação de
aptidão no desempenho de atividade pertinente e compatível em
características, quantidades e prazos com o objeto da licitação –
Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido(s) por pessoa jurídica de
direito público ou privado, quando for emitido por ente privado deverá
este ser com firma reconhecida de quem o subscreveu. Ficando assim
a licitante INABILITADA. E apenas para aviso de informações a licitante
anexou sua certidão municipal vencida na data de 31/10/2021.
17/11/2021 13:39:29

17/11/2021 - 09:11:51 1.392,000 09.315.242/0001-49 - T. S. DOS
SANTOS CIA LTDA

Cancelado - Em analise a documentação da licitante T. S. DOS
SANTOS & CIA LTDA, a licitante apresentou seus atestados de
capacidade técnica incompletos e sem autenticidade e reconhecimento
em cartório desatendendo ao item do Edital 9.11.1. Comprovação de
aptidão no desempenho de atividade pertinente e compatível em
características, quantidades e prazos com o objeto da licitação –
Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido(s) por pessoa jurídica de
direito público ou privado, quando for emitido por ente privado deverá
este ser com firma reconhecida de quem o subscreveu. Ficando assim
a licitante INABILITADA. 17/11/2021 13:49:53

17/11/2021 - 09:12:12 1.391,999 02.960.116/0001-06 - STYLLUS
EMPREENDIMENTOS E LOCACAO
DE CAMINHOES EIRELI

Cancelado - Em analise a documentação da licitante STYLLUS
EMPREENDIMENTOS, a licitante apresentou seus atestados de
capacidade técnica incompletos e sem autenticidade e reconhecimento
em cartório desatendendo ao item do Edital 9.11.1. Comprovação de
aptidão no desempenho de atividade pertinente e compatível em
características, quantidades e prazos com o objeto da licitação –
Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido(s) por pessoa jurídica de
direito público ou privado, quando for emitido por ente privado deverá
este ser com firma reconhecida de quem o subscreveu. Ficando assim
a licitante INABILITADA. E apenas para aviso de informações a licitante
anexou sua certidão municipal vencida na data de 31/10/2021.
17/11/2021 13:39:29

17/11/2021 - 09:12:26 1.391,970 36.724.355/0001-70 - 5S
COMUNICACAO VISUAL E
COMERCIO - EIRELI

Válido

17/11/2021 - 09:12:29 1.390,000 09.315.242/0001-49 - T. S. DOS
SANTOS CIA LTDA

Cancelado - Em analise a documentação da licitante T. S. DOS
SANTOS & CIA LTDA, a licitante apresentou seus atestados de
capacidade técnica incompletos e sem autenticidade e reconhecimento
em cartório desatendendo ao item do Edital 9.11.1. Comprovação de
aptidão no desempenho de atividade pertinente e compatível em
características, quantidades e prazos com o objeto da licitação –
Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido(s) por pessoa jurídica de
direito público ou privado, quando for emitido por ente privado deverá
este ser com firma reconhecida de quem o subscreveu. Ficando assim
a licitante INABILITADA. 17/11/2021 13:49:53
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17/11/2021 - 09:13:03 1.389,000 02.960.116/0001-06 - STYLLUS
EMPREENDIMENTOS E LOCACAO
DE CAMINHOES EIRELI

Cancelado - Em analise a documentação da licitante STYLLUS
EMPREENDIMENTOS, a licitante apresentou seus atestados de
capacidade técnica incompletos e sem autenticidade e reconhecimento
em cartório desatendendo ao item do Edital 9.11.1. Comprovação de
aptidão no desempenho de atividade pertinente e compatível em
características, quantidades e prazos com o objeto da licitação –
Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido(s) por pessoa jurídica de
direito público ou privado, quando for emitido por ente privado deverá
este ser com firma reconhecida de quem o subscreveu. Ficando assim
a licitante INABILITADA. E apenas para aviso de informações a licitante
anexou sua certidão municipal vencida na data de 31/10/2021.
17/11/2021 13:39:29

17/11/2021 - 09:13:21 1.385,000 09.315.242/0001-49 - T. S. DOS
SANTOS CIA LTDA

Cancelado - Em analise a documentação da licitante T. S. DOS
SANTOS & CIA LTDA, a licitante apresentou seus atestados de
capacidade técnica incompletos e sem autenticidade e reconhecimento
em cartório desatendendo ao item do Edital 9.11.1. Comprovação de
aptidão no desempenho de atividade pertinente e compatível em
características, quantidades e prazos com o objeto da licitação –
Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido(s) por pessoa jurídica de
direito público ou privado, quando for emitido por ente privado deverá
este ser com firma reconhecida de quem o subscreveu. Ficando assim
a licitante INABILITADA. 17/11/2021 13:49:53

17/11/2021 - 09:13:43 1.384,000 02.960.116/0001-06 - STYLLUS
EMPREENDIMENTOS E LOCACAO
DE CAMINHOES EIRELI

Cancelado - Em analise a documentação da licitante STYLLUS
EMPREENDIMENTOS, a licitante apresentou seus atestados de
capacidade técnica incompletos e sem autenticidade e reconhecimento
em cartório desatendendo ao item do Edital 9.11.1. Comprovação de
aptidão no desempenho de atividade pertinente e compatível em
características, quantidades e prazos com o objeto da licitação –
Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido(s) por pessoa jurídica de
direito público ou privado, quando for emitido por ente privado deverá
este ser com firma reconhecida de quem o subscreveu. Ficando assim
a licitante INABILITADA. E apenas para aviso de informações a licitante
anexou sua certidão municipal vencida na data de 31/10/2021.
17/11/2021 13:39:29

17/11/2021 - 09:13:55 1.383,000 09.315.242/0001-49 - T. S. DOS
SANTOS CIA LTDA

Cancelado - Em analise a documentação da licitante T. S. DOS
SANTOS & CIA LTDA, a licitante apresentou seus atestados de
capacidade técnica incompletos e sem autenticidade e reconhecimento
em cartório desatendendo ao item do Edital 9.11.1. Comprovação de
aptidão no desempenho de atividade pertinente e compatível em
características, quantidades e prazos com o objeto da licitação –
Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido(s) por pessoa jurídica de
direito público ou privado, quando for emitido por ente privado deverá
este ser com firma reconhecida de quem o subscreveu. Ficando assim
a licitante INABILITADA. 17/11/2021 13:49:53

17/11/2021 - 09:14:10 1.382,999 02.960.116/0001-06 - STYLLUS
EMPREENDIMENTOS E LOCACAO
DE CAMINHOES EIRELI

Cancelado - Em analise a documentação da licitante STYLLUS
EMPREENDIMENTOS, a licitante apresentou seus atestados de
capacidade técnica incompletos e sem autenticidade e reconhecimento
em cartório desatendendo ao item do Edital 9.11.1. Comprovação de
aptidão no desempenho de atividade pertinente e compatível em
características, quantidades e prazos com o objeto da licitação –
Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido(s) por pessoa jurídica de
direito público ou privado, quando for emitido por ente privado deverá
este ser com firma reconhecida de quem o subscreveu. Ficando assim
a licitante INABILITADA. E apenas para aviso de informações a licitante
anexou sua certidão municipal vencida na data de 31/10/2021.
17/11/2021 13:39:29

17/11/2021 - 09:14:33 1.382,000 09.315.242/0001-49 - T. S. DOS
SANTOS CIA LTDA

Cancelado - Em analise a documentação da licitante T. S. DOS
SANTOS & CIA LTDA, a licitante apresentou seus atestados de
capacidade técnica incompletos e sem autenticidade e reconhecimento
em cartório desatendendo ao item do Edital 9.11.1. Comprovação de
aptidão no desempenho de atividade pertinente e compatível em
características, quantidades e prazos com o objeto da licitação –
Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido(s) por pessoa jurídica de
direito público ou privado, quando for emitido por ente privado deverá
este ser com firma reconhecida de quem o subscreveu. Ficando assim
a licitante INABILITADA. 17/11/2021 13:49:53

17/11/2021 - 09:14:54 1.381,999 02.960.116/0001-06 - STYLLUS
EMPREENDIMENTOS E LOCACAO
DE CAMINHOES EIRELI

Cancelado - Em analise a documentação da licitante STYLLUS
EMPREENDIMENTOS, a licitante apresentou seus atestados de
capacidade técnica incompletos e sem autenticidade e reconhecimento
em cartório desatendendo ao item do Edital 9.11.1. Comprovação de
aptidão no desempenho de atividade pertinente e compatível em
características, quantidades e prazos com o objeto da licitação –
Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido(s) por pessoa jurídica de
direito público ou privado, quando for emitido por ente privado deverá
este ser com firma reconhecida de quem o subscreveu. Ficando assim
a licitante INABILITADA. E apenas para aviso de informações a licitante
anexou sua certidão municipal vencida na data de 31/10/2021.
17/11/2021 13:39:29

17/11/2021 - 09:15:17 1.381,000 09.315.242/0001-49 - T. S. DOS
SANTOS CIA LTDA

Cancelado - Em analise a documentação da licitante T. S. DOS
SANTOS & CIA LTDA, a licitante apresentou seus atestados de
capacidade técnica incompletos e sem autenticidade e reconhecimento
em cartório desatendendo ao item do Edital 9.11.1. Comprovação de
aptidão no desempenho de atividade pertinente e compatível em
características, quantidades e prazos com o objeto da licitação –
Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido(s) por pessoa jurídica de
direito público ou privado, quando for emitido por ente privado deverá
este ser com firma reconhecida de quem o subscreveu. Ficando assim
a licitante INABILITADA. 17/11/2021 13:49:53
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17/11/2021 - 09:16:00 1.380,000 02.960.116/0001-06 - STYLLUS
EMPREENDIMENTOS E LOCACAO
DE CAMINHOES EIRELI

Cancelado - Em analise a documentação da licitante STYLLUS
EMPREENDIMENTOS, a licitante apresentou seus atestados de
capacidade técnica incompletos e sem autenticidade e reconhecimento
em cartório desatendendo ao item do Edital 9.11.1. Comprovação de
aptidão no desempenho de atividade pertinente e compatível em
características, quantidades e prazos com o objeto da licitação –
Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido(s) por pessoa jurídica de
direito público ou privado, quando for emitido por ente privado deverá
este ser com firma reconhecida de quem o subscreveu. Ficando assim
a licitante INABILITADA. E apenas para aviso de informações a licitante
anexou sua certidão municipal vencida na data de 31/10/2021.
17/11/2021 13:39:29

17/11/2021 - 09:16:28 1.379,000 09.315.242/0001-49 - T. S. DOS
SANTOS CIA LTDA

Cancelado - Em analise a documentação da licitante T. S. DOS
SANTOS & CIA LTDA, a licitante apresentou seus atestados de
capacidade técnica incompletos e sem autenticidade e reconhecimento
em cartório desatendendo ao item do Edital 9.11.1. Comprovação de
aptidão no desempenho de atividade pertinente e compatível em
características, quantidades e prazos com o objeto da licitação –
Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido(s) por pessoa jurídica de
direito público ou privado, quando for emitido por ente privado deverá
este ser com firma reconhecida de quem o subscreveu. Ficando assim
a licitante INABILITADA. 17/11/2021 13:49:53

17/11/2021 - 09:17:06 1.378,999 02.960.116/0001-06 - STYLLUS
EMPREENDIMENTOS E LOCACAO
DE CAMINHOES EIRELI

Cancelado - Em analise a documentação da licitante STYLLUS
EMPREENDIMENTOS, a licitante apresentou seus atestados de
capacidade técnica incompletos e sem autenticidade e reconhecimento
em cartório desatendendo ao item do Edital 9.11.1. Comprovação de
aptidão no desempenho de atividade pertinente e compatível em
características, quantidades e prazos com o objeto da licitação –
Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido(s) por pessoa jurídica de
direito público ou privado, quando for emitido por ente privado deverá
este ser com firma reconhecida de quem o subscreveu. Ficando assim
a licitante INABILITADA. E apenas para aviso de informações a licitante
anexou sua certidão municipal vencida na data de 31/10/2021.
17/11/2021 13:39:29

17/11/2021 - 09:17:27 1.378,000 09.315.242/0001-49 - T. S. DOS
SANTOS CIA LTDA

Cancelado - Em analise a documentação da licitante T. S. DOS
SANTOS & CIA LTDA, a licitante apresentou seus atestados de
capacidade técnica incompletos e sem autenticidade e reconhecimento
em cartório desatendendo ao item do Edital 9.11.1. Comprovação de
aptidão no desempenho de atividade pertinente e compatível em
características, quantidades e prazos com o objeto da licitação –
Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido(s) por pessoa jurídica de
direito público ou privado, quando for emitido por ente privado deverá
este ser com firma reconhecida de quem o subscreveu. Ficando assim
a licitante INABILITADA. 17/11/2021 13:49:53

17/11/2021 - 09:17:56 1.377,999 02.960.116/0001-06 - STYLLUS
EMPREENDIMENTOS E LOCACAO
DE CAMINHOES EIRELI

Cancelado - Em analise a documentação da licitante STYLLUS
EMPREENDIMENTOS, a licitante apresentou seus atestados de
capacidade técnica incompletos e sem autenticidade e reconhecimento
em cartório desatendendo ao item do Edital 9.11.1. Comprovação de
aptidão no desempenho de atividade pertinente e compatível em
características, quantidades e prazos com o objeto da licitação –
Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido(s) por pessoa jurídica de
direito público ou privado, quando for emitido por ente privado deverá
este ser com firma reconhecida de quem o subscreveu. Ficando assim
a licitante INABILITADA. E apenas para aviso de informações a licitante
anexou sua certidão municipal vencida na data de 31/10/2021.
17/11/2021 13:39:29

17/11/2021 - 09:18:06 1.377,000 09.315.242/0001-49 - T. S. DOS
SANTOS CIA LTDA

Cancelado - Em analise a documentação da licitante T. S. DOS
SANTOS & CIA LTDA, a licitante apresentou seus atestados de
capacidade técnica incompletos e sem autenticidade e reconhecimento
em cartório desatendendo ao item do Edital 9.11.1. Comprovação de
aptidão no desempenho de atividade pertinente e compatível em
características, quantidades e prazos com o objeto da licitação –
Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido(s) por pessoa jurídica de
direito público ou privado, quando for emitido por ente privado deverá
este ser com firma reconhecida de quem o subscreveu. Ficando assim
a licitante INABILITADA. 17/11/2021 13:49:53

17/11/2021 - 09:18:37 1.376,999 02.960.116/0001-06 - STYLLUS
EMPREENDIMENTOS E LOCACAO
DE CAMINHOES EIRELI

Cancelado - Em analise a documentação da licitante STYLLUS
EMPREENDIMENTOS, a licitante apresentou seus atestados de
capacidade técnica incompletos e sem autenticidade e reconhecimento
em cartório desatendendo ao item do Edital 9.11.1. Comprovação de
aptidão no desempenho de atividade pertinente e compatível em
características, quantidades e prazos com o objeto da licitação –
Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido(s) por pessoa jurídica de
direito público ou privado, quando for emitido por ente privado deverá
este ser com firma reconhecida de quem o subscreveu. Ficando assim
a licitante INABILITADA. E apenas para aviso de informações a licitante
anexou sua certidão municipal vencida na data de 31/10/2021.
17/11/2021 13:39:29

17/11/2021 - 09:18:55 1.376,000 09.315.242/0001-49 - T. S. DOS
SANTOS CIA LTDA

Cancelado - Em analise a documentação da licitante T. S. DOS
SANTOS & CIA LTDA, a licitante apresentou seus atestados de
capacidade técnica incompletos e sem autenticidade e reconhecimento
em cartório desatendendo ao item do Edital 9.11.1. Comprovação de
aptidão no desempenho de atividade pertinente e compatível em
características, quantidades e prazos com o objeto da licitação –
Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido(s) por pessoa jurídica de
direito público ou privado, quando for emitido por ente privado deverá
este ser com firma reconhecida de quem o subscreveu. Ficando assim
a licitante INABILITADA. 17/11/2021 13:49:53
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17/11/2021 - 09:19:07 1.375,999 02.960.116/0001-06 - STYLLUS
EMPREENDIMENTOS E LOCACAO
DE CAMINHOES EIRELI

Cancelado - Em analise a documentação da licitante STYLLUS
EMPREENDIMENTOS, a licitante apresentou seus atestados de
capacidade técnica incompletos e sem autenticidade e reconhecimento
em cartório desatendendo ao item do Edital 9.11.1. Comprovação de
aptidão no desempenho de atividade pertinente e compatível em
características, quantidades e prazos com o objeto da licitação –
Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido(s) por pessoa jurídica de
direito público ou privado, quando for emitido por ente privado deverá
este ser com firma reconhecida de quem o subscreveu. Ficando assim
a licitante INABILITADA. E apenas para aviso de informações a licitante
anexou sua certidão municipal vencida na data de 31/10/2021.
17/11/2021 13:39:29

17/11/2021 - 09:19:19 1.375,000 09.315.242/0001-49 - T. S. DOS
SANTOS CIA LTDA

Cancelado - Em analise a documentação da licitante T. S. DOS
SANTOS & CIA LTDA, a licitante apresentou seus atestados de
capacidade técnica incompletos e sem autenticidade e reconhecimento
em cartório desatendendo ao item do Edital 9.11.1. Comprovação de
aptidão no desempenho de atividade pertinente e compatível em
características, quantidades e prazos com o objeto da licitação –
Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido(s) por pessoa jurídica de
direito público ou privado, quando for emitido por ente privado deverá
este ser com firma reconhecida de quem o subscreveu. Ficando assim
a licitante INABILITADA. 17/11/2021 13:49:53

17/11/2021 - 09:20:12 1.374,999 02.960.116/0001-06 - STYLLUS
EMPREENDIMENTOS E LOCACAO
DE CAMINHOES EIRELI

Cancelado - Em analise a documentação da licitante STYLLUS
EMPREENDIMENTOS, a licitante apresentou seus atestados de
capacidade técnica incompletos e sem autenticidade e reconhecimento
em cartório desatendendo ao item do Edital 9.11.1. Comprovação de
aptidão no desempenho de atividade pertinente e compatível em
características, quantidades e prazos com o objeto da licitação –
Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido(s) por pessoa jurídica de
direito público ou privado, quando for emitido por ente privado deverá
este ser com firma reconhecida de quem o subscreveu. Ficando assim
a licitante INABILITADA. E apenas para aviso de informações a licitante
anexou sua certidão municipal vencida na data de 31/10/2021.
17/11/2021 13:39:29

17/11/2021 - 09:20:29 1.374,000 09.315.242/0001-49 - T. S. DOS
SANTOS CIA LTDA

Cancelado - Em analise a documentação da licitante T. S. DOS
SANTOS & CIA LTDA, a licitante apresentou seus atestados de
capacidade técnica incompletos e sem autenticidade e reconhecimento
em cartório desatendendo ao item do Edital 9.11.1. Comprovação de
aptidão no desempenho de atividade pertinente e compatível em
características, quantidades e prazos com o objeto da licitação –
Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido(s) por pessoa jurídica de
direito público ou privado, quando for emitido por ente privado deverá
este ser com firma reconhecida de quem o subscreveu. Ficando assim
a licitante INABILITADA. 17/11/2021 13:49:53

17/11/2021 - 09:20:44 1.372,999 02.960.116/0001-06 - STYLLUS
EMPREENDIMENTOS E LOCACAO
DE CAMINHOES EIRELI

Cancelado - Em analise a documentação da licitante STYLLUS
EMPREENDIMENTOS, a licitante apresentou seus atestados de
capacidade técnica incompletos e sem autenticidade e reconhecimento
em cartório desatendendo ao item do Edital 9.11.1. Comprovação de
aptidão no desempenho de atividade pertinente e compatível em
características, quantidades e prazos com o objeto da licitação –
Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido(s) por pessoa jurídica de
direito público ou privado, quando for emitido por ente privado deverá
este ser com firma reconhecida de quem o subscreveu. Ficando assim
a licitante INABILITADA. E apenas para aviso de informações a licitante
anexou sua certidão municipal vencida na data de 31/10/2021.
17/11/2021 13:39:29

17/11/2021 - 09:21:03 1.372,000 09.315.242/0001-49 - T. S. DOS
SANTOS CIA LTDA

Cancelado - Em analise a documentação da licitante T. S. DOS
SANTOS & CIA LTDA, a licitante apresentou seus atestados de
capacidade técnica incompletos e sem autenticidade e reconhecimento
em cartório desatendendo ao item do Edital 9.11.1. Comprovação de
aptidão no desempenho de atividade pertinente e compatível em
características, quantidades e prazos com o objeto da licitação –
Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido(s) por pessoa jurídica de
direito público ou privado, quando for emitido por ente privado deverá
este ser com firma reconhecida de quem o subscreveu. Ficando assim
a licitante INABILITADA. 17/11/2021 13:49:53

17/11/2021 - 09:22:23 1.370,000 02.960.116/0001-06 - STYLLUS
EMPREENDIMENTOS E LOCACAO
DE CAMINHOES EIRELI

Cancelado - Em analise a documentação da licitante STYLLUS
EMPREENDIMENTOS, a licitante apresentou seus atestados de
capacidade técnica incompletos e sem autenticidade e reconhecimento
em cartório desatendendo ao item do Edital 9.11.1. Comprovação de
aptidão no desempenho de atividade pertinente e compatível em
características, quantidades e prazos com o objeto da licitação –
Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido(s) por pessoa jurídica de
direito público ou privado, quando for emitido por ente privado deverá
este ser com firma reconhecida de quem o subscreveu. Ficando assim
a licitante INABILITADA. E apenas para aviso de informações a licitante
anexou sua certidão municipal vencida na data de 31/10/2021.
17/11/2021 13:39:29

17/11/2021 - 09:22:32 1.369,000 09.315.242/0001-49 - T. S. DOS
SANTOS CIA LTDA

Cancelado - Em analise a documentação da licitante T. S. DOS
SANTOS & CIA LTDA, a licitante apresentou seus atestados de
capacidade técnica incompletos e sem autenticidade e reconhecimento
em cartório desatendendo ao item do Edital 9.11.1. Comprovação de
aptidão no desempenho de atividade pertinente e compatível em
características, quantidades e prazos com o objeto da licitação –
Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido(s) por pessoa jurídica de
direito público ou privado, quando for emitido por ente privado deverá
este ser com firma reconhecida de quem o subscreveu. Ficando assim
a licitante INABILITADA. 17/11/2021 13:49:53



A autenticidade do documento pode ser verificada no site http://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 18/11/2021 às 10:08:17.
Código verificador: 187522

Página 17 de 44

17/11/2021 - 09:24:04 1.367,000 02.960.116/0001-06 - STYLLUS
EMPREENDIMENTOS E LOCACAO
DE CAMINHOES EIRELI

Cancelado - Em analise a documentação da licitante STYLLUS
EMPREENDIMENTOS, a licitante apresentou seus atestados de
capacidade técnica incompletos e sem autenticidade e reconhecimento
em cartório desatendendo ao item do Edital 9.11.1. Comprovação de
aptidão no desempenho de atividade pertinente e compatível em
características, quantidades e prazos com o objeto da licitação –
Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido(s) por pessoa jurídica de
direito público ou privado, quando for emitido por ente privado deverá
este ser com firma reconhecida de quem o subscreveu. Ficando assim
a licitante INABILITADA. E apenas para aviso de informações a licitante
anexou sua certidão municipal vencida na data de 31/10/2021.
17/11/2021 13:39:29

17/11/2021 - 09:24:18 1.366,000 09.315.242/0001-49 - T. S. DOS
SANTOS CIA LTDA

Cancelado - Em analise a documentação da licitante T. S. DOS
SANTOS & CIA LTDA, a licitante apresentou seus atestados de
capacidade técnica incompletos e sem autenticidade e reconhecimento
em cartório desatendendo ao item do Edital 9.11.1. Comprovação de
aptidão no desempenho de atividade pertinente e compatível em
características, quantidades e prazos com o objeto da licitação –
Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido(s) por pessoa jurídica de
direito público ou privado, quando for emitido por ente privado deverá
este ser com firma reconhecida de quem o subscreveu. Ficando assim
a licitante INABILITADA. 17/11/2021 13:49:53

17/11/2021 - 09:24:31 1.365,999 36.724.355/0001-70 - 5S
COMUNICACAO VISUAL E
COMERCIO - EIRELI

Válido

17/11/2021 - 09:24:42 1.365,000 09.315.242/0001-49 - T. S. DOS
SANTOS CIA LTDA

Cancelado - Em analise a documentação da licitante T. S. DOS
SANTOS & CIA LTDA, a licitante apresentou seus atestados de
capacidade técnica incompletos e sem autenticidade e reconhecimento
em cartório desatendendo ao item do Edital 9.11.1. Comprovação de
aptidão no desempenho de atividade pertinente e compatível em
características, quantidades e prazos com o objeto da licitação –
Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido(s) por pessoa jurídica de
direito público ou privado, quando for emitido por ente privado deverá
este ser com firma reconhecida de quem o subscreveu. Ficando assim
a licitante INABILITADA. 17/11/2021 13:49:53

17/11/2021 - 09:24:57 1.362,000 02.960.116/0001-06 - STYLLUS
EMPREENDIMENTOS E LOCACAO
DE CAMINHOES EIRELI

Cancelado - Em analise a documentação da licitante STYLLUS
EMPREENDIMENTOS, a licitante apresentou seus atestados de
capacidade técnica incompletos e sem autenticidade e reconhecimento
em cartório desatendendo ao item do Edital 9.11.1. Comprovação de
aptidão no desempenho de atividade pertinente e compatível em
características, quantidades e prazos com o objeto da licitação –
Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido(s) por pessoa jurídica de
direito público ou privado, quando for emitido por ente privado deverá
este ser com firma reconhecida de quem o subscreveu. Ficando assim
a licitante INABILITADA. E apenas para aviso de informações a licitante
anexou sua certidão municipal vencida na data de 31/10/2021.
17/11/2021 13:39:29

17/11/2021 - 09:25:22 1.360,000 09.315.242/0001-49 - T. S. DOS
SANTOS CIA LTDA

Cancelado - Em analise a documentação da licitante T. S. DOS
SANTOS & CIA LTDA, a licitante apresentou seus atestados de
capacidade técnica incompletos e sem autenticidade e reconhecimento
em cartório desatendendo ao item do Edital 9.11.1. Comprovação de
aptidão no desempenho de atividade pertinente e compatível em
características, quantidades e prazos com o objeto da licitação –
Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido(s) por pessoa jurídica de
direito público ou privado, quando for emitido por ente privado deverá
este ser com firma reconhecida de quem o subscreveu. Ficando assim
a licitante INABILITADA. 17/11/2021 13:49:53

17/11/2021 - 09:25:51 1.359,999 02.960.116/0001-06 - STYLLUS
EMPREENDIMENTOS E LOCACAO
DE CAMINHOES EIRELI

Cancelado - Em analise a documentação da licitante STYLLUS
EMPREENDIMENTOS, a licitante apresentou seus atestados de
capacidade técnica incompletos e sem autenticidade e reconhecimento
em cartório desatendendo ao item do Edital 9.11.1. Comprovação de
aptidão no desempenho de atividade pertinente e compatível em
características, quantidades e prazos com o objeto da licitação –
Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido(s) por pessoa jurídica de
direito público ou privado, quando for emitido por ente privado deverá
este ser com firma reconhecida de quem o subscreveu. Ficando assim
a licitante INABILITADA. E apenas para aviso de informações a licitante
anexou sua certidão municipal vencida na data de 31/10/2021.
17/11/2021 13:39:29

17/11/2021 - 09:25:55 1.359,000 09.315.242/0001-49 - T. S. DOS
SANTOS CIA LTDA

Cancelado - Em analise a documentação da licitante T. S. DOS
SANTOS & CIA LTDA, a licitante apresentou seus atestados de
capacidade técnica incompletos e sem autenticidade e reconhecimento
em cartório desatendendo ao item do Edital 9.11.1. Comprovação de
aptidão no desempenho de atividade pertinente e compatível em
características, quantidades e prazos com o objeto da licitação –
Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido(s) por pessoa jurídica de
direito público ou privado, quando for emitido por ente privado deverá
este ser com firma reconhecida de quem o subscreveu. Ficando assim
a licitante INABILITADA. 17/11/2021 13:49:53

17/11/2021 - 09:26:24 1.358,999 02.960.116/0001-06 - STYLLUS
EMPREENDIMENTOS E LOCACAO
DE CAMINHOES EIRELI

Cancelado - Em analise a documentação da licitante STYLLUS
EMPREENDIMENTOS, a licitante apresentou seus atestados de
capacidade técnica incompletos e sem autenticidade e reconhecimento
em cartório desatendendo ao item do Edital 9.11.1. Comprovação de
aptidão no desempenho de atividade pertinente e compatível em
características, quantidades e prazos com o objeto da licitação –
Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido(s) por pessoa jurídica de
direito público ou privado, quando for emitido por ente privado deverá
este ser com firma reconhecida de quem o subscreveu. Ficando assim
a licitante INABILITADA. E apenas para aviso de informações a licitante
anexou sua certidão municipal vencida na data de 31/10/2021.
17/11/2021 13:39:29
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17/11/2021 - 09:26:30 1.358,000 09.315.242/0001-49 - T. S. DOS
SANTOS CIA LTDA

Cancelado - Em analise a documentação da licitante T. S. DOS
SANTOS & CIA LTDA, a licitante apresentou seus atestados de
capacidade técnica incompletos e sem autenticidade e reconhecimento
em cartório desatendendo ao item do Edital 9.11.1. Comprovação de
aptidão no desempenho de atividade pertinente e compatível em
características, quantidades e prazos com o objeto da licitação –
Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido(s) por pessoa jurídica de
direito público ou privado, quando for emitido por ente privado deverá
este ser com firma reconhecida de quem o subscreveu. Ficando assim
a licitante INABILITADA. 17/11/2021 13:49:53

17/11/2021 - 09:26:46 1.357,999 02.960.116/0001-06 - STYLLUS
EMPREENDIMENTOS E LOCACAO
DE CAMINHOES EIRELI

Cancelado - Em analise a documentação da licitante STYLLUS
EMPREENDIMENTOS, a licitante apresentou seus atestados de
capacidade técnica incompletos e sem autenticidade e reconhecimento
em cartório desatendendo ao item do Edital 9.11.1. Comprovação de
aptidão no desempenho de atividade pertinente e compatível em
características, quantidades e prazos com o objeto da licitação –
Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido(s) por pessoa jurídica de
direito público ou privado, quando for emitido por ente privado deverá
este ser com firma reconhecida de quem o subscreveu. Ficando assim
a licitante INABILITADA. E apenas para aviso de informações a licitante
anexou sua certidão municipal vencida na data de 31/10/2021.
17/11/2021 13:39:29

17/11/2021 - 09:27:08 1.357,000 09.315.242/0001-49 - T. S. DOS
SANTOS CIA LTDA

Cancelado - Em analise a documentação da licitante T. S. DOS
SANTOS & CIA LTDA, a licitante apresentou seus atestados de
capacidade técnica incompletos e sem autenticidade e reconhecimento
em cartório desatendendo ao item do Edital 9.11.1. Comprovação de
aptidão no desempenho de atividade pertinente e compatível em
características, quantidades e prazos com o objeto da licitação –
Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido(s) por pessoa jurídica de
direito público ou privado, quando for emitido por ente privado deverá
este ser com firma reconhecida de quem o subscreveu. Ficando assim
a licitante INABILITADA. 17/11/2021 13:49:53

17/11/2021 - 09:28:55 1.352,999 02.960.116/0001-06 - STYLLUS
EMPREENDIMENTOS E LOCACAO
DE CAMINHOES EIRELI

Cancelado - Em analise a documentação da licitante STYLLUS
EMPREENDIMENTOS, a licitante apresentou seus atestados de
capacidade técnica incompletos e sem autenticidade e reconhecimento
em cartório desatendendo ao item do Edital 9.11.1. Comprovação de
aptidão no desempenho de atividade pertinente e compatível em
características, quantidades e prazos com o objeto da licitação –
Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido(s) por pessoa jurídica de
direito público ou privado, quando for emitido por ente privado deverá
este ser com firma reconhecida de quem o subscreveu. Ficando assim
a licitante INABILITADA. E apenas para aviso de informações a licitante
anexou sua certidão municipal vencida na data de 31/10/2021.
17/11/2021 13:39:29

17/11/2021 - 09:29:09 1.352,000 09.315.242/0001-49 - T. S. DOS
SANTOS CIA LTDA

Cancelado - Em analise a documentação da licitante T. S. DOS
SANTOS & CIA LTDA, a licitante apresentou seus atestados de
capacidade técnica incompletos e sem autenticidade e reconhecimento
em cartório desatendendo ao item do Edital 9.11.1. Comprovação de
aptidão no desempenho de atividade pertinente e compatível em
características, quantidades e prazos com o objeto da licitação –
Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido(s) por pessoa jurídica de
direito público ou privado, quando for emitido por ente privado deverá
este ser com firma reconhecida de quem o subscreveu. Ficando assim
a licitante INABILITADA. 17/11/2021 13:49:53

17/11/2021 - 09:30:29 1.350,999 02.960.116/0001-06 - STYLLUS
EMPREENDIMENTOS E LOCACAO
DE CAMINHOES EIRELI

Cancelado - Em analise a documentação da licitante STYLLUS
EMPREENDIMENTOS, a licitante apresentou seus atestados de
capacidade técnica incompletos e sem autenticidade e reconhecimento
em cartório desatendendo ao item do Edital 9.11.1. Comprovação de
aptidão no desempenho de atividade pertinente e compatível em
características, quantidades e prazos com o objeto da licitação –
Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido(s) por pessoa jurídica de
direito público ou privado, quando for emitido por ente privado deverá
este ser com firma reconhecida de quem o subscreveu. Ficando assim
a licitante INABILITADA. E apenas para aviso de informações a licitante
anexou sua certidão municipal vencida na data de 31/10/2021.
17/11/2021 13:39:29

17/11/2021 - 09:31:03 1.350,000 09.315.242/0001-49 - T. S. DOS
SANTOS CIA LTDA

Cancelado - Em analise a documentação da licitante T. S. DOS
SANTOS & CIA LTDA, a licitante apresentou seus atestados de
capacidade técnica incompletos e sem autenticidade e reconhecimento
em cartório desatendendo ao item do Edital 9.11.1. Comprovação de
aptidão no desempenho de atividade pertinente e compatível em
características, quantidades e prazos com o objeto da licitação –
Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido(s) por pessoa jurídica de
direito público ou privado, quando for emitido por ente privado deverá
este ser com firma reconhecida de quem o subscreveu. Ficando assim
a licitante INABILITADA. 17/11/2021 13:49:53

17/11/2021 - 09:31:22 1.349,999 02.960.116/0001-06 - STYLLUS
EMPREENDIMENTOS E LOCACAO
DE CAMINHOES EIRELI

Cancelado - Em analise a documentação da licitante STYLLUS
EMPREENDIMENTOS, a licitante apresentou seus atestados de
capacidade técnica incompletos e sem autenticidade e reconhecimento
em cartório desatendendo ao item do Edital 9.11.1. Comprovação de
aptidão no desempenho de atividade pertinente e compatível em
características, quantidades e prazos com o objeto da licitação –
Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido(s) por pessoa jurídica de
direito público ou privado, quando for emitido por ente privado deverá
este ser com firma reconhecida de quem o subscreveu. Ficando assim
a licitante INABILITADA. E apenas para aviso de informações a licitante
anexou sua certidão municipal vencida na data de 31/10/2021.
17/11/2021 13:39:29
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17/11/2021 - 09:32:13 1.349,000 09.315.242/0001-49 - T. S. DOS
SANTOS CIA LTDA

Cancelado - Em analise a documentação da licitante T. S. DOS
SANTOS & CIA LTDA, a licitante apresentou seus atestados de
capacidade técnica incompletos e sem autenticidade e reconhecimento
em cartório desatendendo ao item do Edital 9.11.1. Comprovação de
aptidão no desempenho de atividade pertinente e compatível em
características, quantidades e prazos com o objeto da licitação –
Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido(s) por pessoa jurídica de
direito público ou privado, quando for emitido por ente privado deverá
este ser com firma reconhecida de quem o subscreveu. Ficando assim
a licitante INABILITADA. 17/11/2021 13:49:53

17/11/2021 - 09:33:48 1.347,999 02.960.116/0001-06 - STYLLUS
EMPREENDIMENTOS E LOCACAO
DE CAMINHOES EIRELI

Cancelado - Em analise a documentação da licitante STYLLUS
EMPREENDIMENTOS, a licitante apresentou seus atestados de
capacidade técnica incompletos e sem autenticidade e reconhecimento
em cartório desatendendo ao item do Edital 9.11.1. Comprovação de
aptidão no desempenho de atividade pertinente e compatível em
características, quantidades e prazos com o objeto da licitação –
Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido(s) por pessoa jurídica de
direito público ou privado, quando for emitido por ente privado deverá
este ser com firma reconhecida de quem o subscreveu. Ficando assim
a licitante INABILITADA. E apenas para aviso de informações a licitante
anexou sua certidão municipal vencida na data de 31/10/2021.
17/11/2021 13:39:29

17/11/2021 - 09:34:29 1.347,000 09.315.242/0001-49 - T. S. DOS
SANTOS CIA LTDA

Cancelado - Em analise a documentação da licitante T. S. DOS
SANTOS & CIA LTDA, a licitante apresentou seus atestados de
capacidade técnica incompletos e sem autenticidade e reconhecimento
em cartório desatendendo ao item do Edital 9.11.1. Comprovação de
aptidão no desempenho de atividade pertinente e compatível em
características, quantidades e prazos com o objeto da licitação –
Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido(s) por pessoa jurídica de
direito público ou privado, quando for emitido por ente privado deverá
este ser com firma reconhecida de quem o subscreveu. Ficando assim
a licitante INABILITADA. 17/11/2021 13:49:53

17/11/2021 - 09:35:19 1.344,999 02.960.116/0001-06 - STYLLUS
EMPREENDIMENTOS E LOCACAO
DE CAMINHOES EIRELI

Cancelado - Em analise a documentação da licitante STYLLUS
EMPREENDIMENTOS, a licitante apresentou seus atestados de
capacidade técnica incompletos e sem autenticidade e reconhecimento
em cartório desatendendo ao item do Edital 9.11.1. Comprovação de
aptidão no desempenho de atividade pertinente e compatível em
características, quantidades e prazos com o objeto da licitação –
Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido(s) por pessoa jurídica de
direito público ou privado, quando for emitido por ente privado deverá
este ser com firma reconhecida de quem o subscreveu. Ficando assim
a licitante INABILITADA. E apenas para aviso de informações a licitante
anexou sua certidão municipal vencida na data de 31/10/2021.
17/11/2021 13:39:29

17/11/2021 - 09:36:16 1.344,000 09.315.242/0001-49 - T. S. DOS
SANTOS CIA LTDA

Cancelado - Em analise a documentação da licitante T. S. DOS
SANTOS & CIA LTDA, a licitante apresentou seus atestados de
capacidade técnica incompletos e sem autenticidade e reconhecimento
em cartório desatendendo ao item do Edital 9.11.1. Comprovação de
aptidão no desempenho de atividade pertinente e compatível em
características, quantidades e prazos com o objeto da licitação –
Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido(s) por pessoa jurídica de
direito público ou privado, quando for emitido por ente privado deverá
este ser com firma reconhecida de quem o subscreveu. Ficando assim
a licitante INABILITADA. 17/11/2021 13:49:53

17/11/2021 - 09:38:02 1.341,999 02.960.116/0001-06 - STYLLUS
EMPREENDIMENTOS E LOCACAO
DE CAMINHOES EIRELI

Cancelado - Em analise a documentação da licitante STYLLUS
EMPREENDIMENTOS, a licitante apresentou seus atestados de
capacidade técnica incompletos e sem autenticidade e reconhecimento
em cartório desatendendo ao item do Edital 9.11.1. Comprovação de
aptidão no desempenho de atividade pertinente e compatível em
características, quantidades e prazos com o objeto da licitação –
Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido(s) por pessoa jurídica de
direito público ou privado, quando for emitido por ente privado deverá
este ser com firma reconhecida de quem o subscreveu. Ficando assim
a licitante INABILITADA. E apenas para aviso de informações a licitante
anexou sua certidão municipal vencida na data de 31/10/2021.
17/11/2021 13:39:29

17/11/2021 - 09:38:23 1.340,000 09.315.242/0001-49 - T. S. DOS
SANTOS CIA LTDA

Cancelado - Em analise a documentação da licitante T. S. DOS
SANTOS & CIA LTDA, a licitante apresentou seus atestados de
capacidade técnica incompletos e sem autenticidade e reconhecimento
em cartório desatendendo ao item do Edital 9.11.1. Comprovação de
aptidão no desempenho de atividade pertinente e compatível em
características, quantidades e prazos com o objeto da licitação –
Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido(s) por pessoa jurídica de
direito público ou privado, quando for emitido por ente privado deverá
este ser com firma reconhecida de quem o subscreveu. Ficando assim
a licitante INABILITADA. 17/11/2021 13:49:53

17/11/2021 - 09:38:47 1.339,000 02.960.116/0001-06 - STYLLUS
EMPREENDIMENTOS E LOCACAO
DE CAMINHOES EIRELI

Cancelado - Em analise a documentação da licitante STYLLUS
EMPREENDIMENTOS, a licitante apresentou seus atestados de
capacidade técnica incompletos e sem autenticidade e reconhecimento
em cartório desatendendo ao item do Edital 9.11.1. Comprovação de
aptidão no desempenho de atividade pertinente e compatível em
características, quantidades e prazos com o objeto da licitação –
Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido(s) por pessoa jurídica de
direito público ou privado, quando for emitido por ente privado deverá
este ser com firma reconhecida de quem o subscreveu. Ficando assim
a licitante INABILITADA. E apenas para aviso de informações a licitante
anexou sua certidão municipal vencida na data de 31/10/2021.
17/11/2021 13:39:29
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17/11/2021 - 09:39:25 1.335,000 09.315.242/0001-49 - T. S. DOS
SANTOS CIA LTDA

Cancelado - Em analise a documentação da licitante T. S. DOS
SANTOS & CIA LTDA, a licitante apresentou seus atestados de
capacidade técnica incompletos e sem autenticidade e reconhecimento
em cartório desatendendo ao item do Edital 9.11.1. Comprovação de
aptidão no desempenho de atividade pertinente e compatível em
características, quantidades e prazos com o objeto da licitação –
Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido(s) por pessoa jurídica de
direito público ou privado, quando for emitido por ente privado deverá
este ser com firma reconhecida de quem o subscreveu. Ficando assim
a licitante INABILITADA. 17/11/2021 13:49:53

17/11/2021 - 09:39:52 1.334,999 02.960.116/0001-06 - STYLLUS
EMPREENDIMENTOS E LOCACAO
DE CAMINHOES EIRELI

Cancelado - Em analise a documentação da licitante STYLLUS
EMPREENDIMENTOS, a licitante apresentou seus atestados de
capacidade técnica incompletos e sem autenticidade e reconhecimento
em cartório desatendendo ao item do Edital 9.11.1. Comprovação de
aptidão no desempenho de atividade pertinente e compatível em
características, quantidades e prazos com o objeto da licitação –
Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido(s) por pessoa jurídica de
direito público ou privado, quando for emitido por ente privado deverá
este ser com firma reconhecida de quem o subscreveu. Ficando assim
a licitante INABILITADA. E apenas para aviso de informações a licitante
anexou sua certidão municipal vencida na data de 31/10/2021.
17/11/2021 13:39:29

17/11/2021 - 09:41:11 1.333,000 09.315.242/0001-49 - T. S. DOS
SANTOS CIA LTDA

Cancelado - Em analise a documentação da licitante T. S. DOS
SANTOS & CIA LTDA, a licitante apresentou seus atestados de
capacidade técnica incompletos e sem autenticidade e reconhecimento
em cartório desatendendo ao item do Edital 9.11.1. Comprovação de
aptidão no desempenho de atividade pertinente e compatível em
características, quantidades e prazos com o objeto da licitação –
Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido(s) por pessoa jurídica de
direito público ou privado, quando for emitido por ente privado deverá
este ser com firma reconhecida de quem o subscreveu. Ficando assim
a licitante INABILITADA. 17/11/2021 13:49:53

17/11/2021 - 09:42:27 1.332,000 02.960.116/0001-06 - STYLLUS
EMPREENDIMENTOS E LOCACAO
DE CAMINHOES EIRELI

Cancelado - Em analise a documentação da licitante STYLLUS
EMPREENDIMENTOS, a licitante apresentou seus atestados de
capacidade técnica incompletos e sem autenticidade e reconhecimento
em cartório desatendendo ao item do Edital 9.11.1. Comprovação de
aptidão no desempenho de atividade pertinente e compatível em
características, quantidades e prazos com o objeto da licitação –
Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido(s) por pessoa jurídica de
direito público ou privado, quando for emitido por ente privado deverá
este ser com firma reconhecida de quem o subscreveu. Ficando assim
a licitante INABILITADA. E apenas para aviso de informações a licitante
anexou sua certidão municipal vencida na data de 31/10/2021.
17/11/2021 13:39:29

17/11/2021 - 09:42:59 1.330,000 09.315.242/0001-49 - T. S. DOS
SANTOS CIA LTDA

Cancelado - Em analise a documentação da licitante T. S. DOS
SANTOS & CIA LTDA, a licitante apresentou seus atestados de
capacidade técnica incompletos e sem autenticidade e reconhecimento
em cartório desatendendo ao item do Edital 9.11.1. Comprovação de
aptidão no desempenho de atividade pertinente e compatível em
características, quantidades e prazos com o objeto da licitação –
Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido(s) por pessoa jurídica de
direito público ou privado, quando for emitido por ente privado deverá
este ser com firma reconhecida de quem o subscreveu. Ficando assim
a licitante INABILITADA. 17/11/2021 13:49:53

17/11/2021 - 09:43:21 1.329,999 02.960.116/0001-06 - STYLLUS
EMPREENDIMENTOS E LOCACAO
DE CAMINHOES EIRELI

Cancelado - Em analise a documentação da licitante STYLLUS
EMPREENDIMENTOS, a licitante apresentou seus atestados de
capacidade técnica incompletos e sem autenticidade e reconhecimento
em cartório desatendendo ao item do Edital 9.11.1. Comprovação de
aptidão no desempenho de atividade pertinente e compatível em
características, quantidades e prazos com o objeto da licitação –
Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido(s) por pessoa jurídica de
direito público ou privado, quando for emitido por ente privado deverá
este ser com firma reconhecida de quem o subscreveu. Ficando assim
a licitante INABILITADA. E apenas para aviso de informações a licitante
anexou sua certidão municipal vencida na data de 31/10/2021.
17/11/2021 13:39:29

17/11/2021 - 09:44:20 1.325,000 09.315.242/0001-49 - T. S. DOS
SANTOS CIA LTDA

Cancelado - Em analise a documentação da licitante T. S. DOS
SANTOS & CIA LTDA, a licitante apresentou seus atestados de
capacidade técnica incompletos e sem autenticidade e reconhecimento
em cartório desatendendo ao item do Edital 9.11.1. Comprovação de
aptidão no desempenho de atividade pertinente e compatível em
características, quantidades e prazos com o objeto da licitação –
Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido(s) por pessoa jurídica de
direito público ou privado, quando for emitido por ente privado deverá
este ser com firma reconhecida de quem o subscreveu. Ficando assim
a licitante INABILITADA. 17/11/2021 13:49:53

17/11/2021 - 09:44:42 1.324,999 02.960.116/0001-06 - STYLLUS
EMPREENDIMENTOS E LOCACAO
DE CAMINHOES EIRELI

Cancelado - Em analise a documentação da licitante STYLLUS
EMPREENDIMENTOS, a licitante apresentou seus atestados de
capacidade técnica incompletos e sem autenticidade e reconhecimento
em cartório desatendendo ao item do Edital 9.11.1. Comprovação de
aptidão no desempenho de atividade pertinente e compatível em
características, quantidades e prazos com o objeto da licitação –
Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido(s) por pessoa jurídica de
direito público ou privado, quando for emitido por ente privado deverá
este ser com firma reconhecida de quem o subscreveu. Ficando assim
a licitante INABILITADA. E apenas para aviso de informações a licitante
anexou sua certidão municipal vencida na data de 31/10/2021.
17/11/2021 13:39:29
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17/11/2021 - 09:45:34 1.320,000 09.315.242/0001-49 - T. S. DOS
SANTOS CIA LTDA

Cancelado - Em analise a documentação da licitante T. S. DOS
SANTOS & CIA LTDA, a licitante apresentou seus atestados de
capacidade técnica incompletos e sem autenticidade e reconhecimento
em cartório desatendendo ao item do Edital 9.11.1. Comprovação de
aptidão no desempenho de atividade pertinente e compatível em
características, quantidades e prazos com o objeto da licitação –
Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido(s) por pessoa jurídica de
direito público ou privado, quando for emitido por ente privado deverá
este ser com firma reconhecida de quem o subscreveu. Ficando assim
a licitante INABILITADA. 17/11/2021 13:49:53

17/11/2021 - 09:45:57 1.319,999 02.960.116/0001-06 - STYLLUS
EMPREENDIMENTOS E LOCACAO
DE CAMINHOES EIRELI

Cancelado - Em analise a documentação da licitante STYLLUS
EMPREENDIMENTOS, a licitante apresentou seus atestados de
capacidade técnica incompletos e sem autenticidade e reconhecimento
em cartório desatendendo ao item do Edital 9.11.1. Comprovação de
aptidão no desempenho de atividade pertinente e compatível em
características, quantidades e prazos com o objeto da licitação –
Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido(s) por pessoa jurídica de
direito público ou privado, quando for emitido por ente privado deverá
este ser com firma reconhecida de quem o subscreveu. Ficando assim
a licitante INABILITADA. E apenas para aviso de informações a licitante
anexou sua certidão municipal vencida na data de 31/10/2021.
17/11/2021 13:39:29

17/11/2021 - 09:47:07 1.315,000 09.315.242/0001-49 - T. S. DOS
SANTOS CIA LTDA

Cancelado - Em analise a documentação da licitante T. S. DOS
SANTOS & CIA LTDA, a licitante apresentou seus atestados de
capacidade técnica incompletos e sem autenticidade e reconhecimento
em cartório desatendendo ao item do Edital 9.11.1. Comprovação de
aptidão no desempenho de atividade pertinente e compatível em
características, quantidades e prazos com o objeto da licitação –
Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido(s) por pessoa jurídica de
direito público ou privado, quando for emitido por ente privado deverá
este ser com firma reconhecida de quem o subscreveu. Ficando assim
a licitante INABILITADA. 17/11/2021 13:49:53

17/11/2021 - 09:48:19 1.314,999 02.960.116/0001-06 - STYLLUS
EMPREENDIMENTOS E LOCACAO
DE CAMINHOES EIRELI

Cancelado - Em analise a documentação da licitante STYLLUS
EMPREENDIMENTOS, a licitante apresentou seus atestados de
capacidade técnica incompletos e sem autenticidade e reconhecimento
em cartório desatendendo ao item do Edital 9.11.1. Comprovação de
aptidão no desempenho de atividade pertinente e compatível em
características, quantidades e prazos com o objeto da licitação –
Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido(s) por pessoa jurídica de
direito público ou privado, quando for emitido por ente privado deverá
este ser com firma reconhecida de quem o subscreveu. Ficando assim
a licitante INABILITADA. E apenas para aviso de informações a licitante
anexou sua certidão municipal vencida na data de 31/10/2021.
17/11/2021 13:39:29

17/11/2021 - 09:49:09 1.310,000 09.315.242/0001-49 - T. S. DOS
SANTOS CIA LTDA

Cancelado - Em analise a documentação da licitante T. S. DOS
SANTOS & CIA LTDA, a licitante apresentou seus atestados de
capacidade técnica incompletos e sem autenticidade e reconhecimento
em cartório desatendendo ao item do Edital 9.11.1. Comprovação de
aptidão no desempenho de atividade pertinente e compatível em
características, quantidades e prazos com o objeto da licitação –
Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido(s) por pessoa jurídica de
direito público ou privado, quando for emitido por ente privado deverá
este ser com firma reconhecida de quem o subscreveu. Ficando assim
a licitante INABILITADA. 17/11/2021 13:49:53

17/11/2021 - 09:49:32 1.309,999 02.960.116/0001-06 - STYLLUS
EMPREENDIMENTOS E LOCACAO
DE CAMINHOES EIRELI

Cancelado - Em analise a documentação da licitante STYLLUS
EMPREENDIMENTOS, a licitante apresentou seus atestados de
capacidade técnica incompletos e sem autenticidade e reconhecimento
em cartório desatendendo ao item do Edital 9.11.1. Comprovação de
aptidão no desempenho de atividade pertinente e compatível em
características, quantidades e prazos com o objeto da licitação –
Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido(s) por pessoa jurídica de
direito público ou privado, quando for emitido por ente privado deverá
este ser com firma reconhecida de quem o subscreveu. Ficando assim
a licitante INABILITADA. E apenas para aviso de informações a licitante
anexou sua certidão municipal vencida na data de 31/10/2021.
17/11/2021 13:39:29

17/11/2021 - 09:49:58 1.305,000 09.315.242/0001-49 - T. S. DOS
SANTOS CIA LTDA

Cancelado - Em analise a documentação da licitante T. S. DOS
SANTOS & CIA LTDA, a licitante apresentou seus atestados de
capacidade técnica incompletos e sem autenticidade e reconhecimento
em cartório desatendendo ao item do Edital 9.11.1. Comprovação de
aptidão no desempenho de atividade pertinente e compatível em
características, quantidades e prazos com o objeto da licitação –
Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido(s) por pessoa jurídica de
direito público ou privado, quando for emitido por ente privado deverá
este ser com firma reconhecida de quem o subscreveu. Ficando assim
a licitante INABILITADA. 17/11/2021 13:49:53

17/11/2021 - 09:50:41 1.302,999 02.960.116/0001-06 - STYLLUS
EMPREENDIMENTOS E LOCACAO
DE CAMINHOES EIRELI

Cancelado - Em analise a documentação da licitante STYLLUS
EMPREENDIMENTOS, a licitante apresentou seus atestados de
capacidade técnica incompletos e sem autenticidade e reconhecimento
em cartório desatendendo ao item do Edital 9.11.1. Comprovação de
aptidão no desempenho de atividade pertinente e compatível em
características, quantidades e prazos com o objeto da licitação –
Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido(s) por pessoa jurídica de
direito público ou privado, quando for emitido por ente privado deverá
este ser com firma reconhecida de quem o subscreveu. Ficando assim
a licitante INABILITADA. E apenas para aviso de informações a licitante
anexou sua certidão municipal vencida na data de 31/10/2021.
17/11/2021 13:39:29
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17/11/2021 - 10:44:16 1.290,000 02.960.116/0001-06 - STYLLUS
EMPREENDIMENTOS E LOCACAO
DE CAMINHOES EIRELI

Cancelado - Em analise a documentação da licitante STYLLUS
EMPREENDIMENTOS, a licitante apresentou seus atestados de
capacidade técnica incompletos e sem autenticidade e reconhecimento
em cartório desatendendo ao item do Edital 9.11.1. Comprovação de
aptidão no desempenho de atividade pertinente e compatível em
características, quantidades e prazos com o objeto da licitação –
Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido(s) por pessoa jurídica de
direito público ou privado, quando for emitido por ente privado deverá
este ser com firma reconhecida de quem o subscreveu. Ficando assim
a licitante INABILITADA. E apenas para aviso de informações a licitante
anexou sua certidão municipal vencida na data de 31/10/2021.
17/11/2021 13:39:29

0003 - TENDA 5X5-
Especificação : Locação de tenda 5X5 em boas condições e instalada
Data Valor CNPJ Situação

16/11/2021 - 16:11:47 693,333 (proposta) 36.724.355/0001-70 - 5S
COMUNICACAO VISUAL E
COMERCIO - EIRELI

Válido

16/11/2021 - 22:26:37 693,330 (proposta) 02.960.116/0001-06 - STYLLUS
EMPREENDIMENTOS E LOCACAO
DE CAMINHOES EIRELI

Cancelado - Em analise a documentação da licitante STYLLUS
EMPREENDIMENTOS, a licitante apresentou seus atestados de
capacidade técnica incompletos e sem autenticidade e reconhecimento
em cartório desatendendo ao item do Edital 9.11.1. Comprovação de
aptidão no desempenho de atividade pertinente e compatível em
características, quantidades e prazos com o objeto da licitação –
Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido(s) por pessoa jurídica de
direito público ou privado, quando for emitido por ente privado deverá
este ser com firma reconhecida de quem o subscreveu. Ficando assim
a licitante INABILITADA. E apenas para aviso de informações a licitante
anexou sua certidão municipal vencida na data de 31/10/2021.
17/11/2021 13:39:29

17/11/2021 - 08:23:14 690,000 (proposta) 09.315.242/0001-49 - T. S. DOS
SANTOS CIA LTDA

Cancelado - Em analise a documentação da licitante T. S. DOS
SANTOS & CIA LTDA, a licitante apresentou seus atestados de
capacidade técnica incompletos e sem autenticidade e reconhecimento
em cartório desatendendo ao item do Edital 9.11.1. Comprovação de
aptidão no desempenho de atividade pertinente e compatível em
características, quantidades e prazos com o objeto da licitação –
Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido(s) por pessoa jurídica de
direito público ou privado, quando for emitido por ente privado deverá
este ser com firma reconhecida de quem o subscreveu. Ficando assim
a licitante INABILITADA. 17/11/2021 13:49:53

17/11/2021 - 09:05:18 660,000 36.724.355/0001-70 - 5S
COMUNICACAO VISUAL E
COMERCIO - EIRELI

Válido

17/11/2021 - 09:05:48 665,999 02.960.116/0001-06 - STYLLUS
EMPREENDIMENTOS E LOCACAO
DE CAMINHOES EIRELI

Cancelado - Em analise a documentação da licitante STYLLUS
EMPREENDIMENTOS, a licitante apresentou seus atestados de
capacidade técnica incompletos e sem autenticidade e reconhecimento
em cartório desatendendo ao item do Edital 9.11.1. Comprovação de
aptidão no desempenho de atividade pertinente e compatível em
características, quantidades e prazos com o objeto da licitação –
Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido(s) por pessoa jurídica de
direito público ou privado, quando for emitido por ente privado deverá
este ser com firma reconhecida de quem o subscreveu. Ficando assim
a licitante INABILITADA. E apenas para aviso de informações a licitante
anexou sua certidão municipal vencida na data de 31/10/2021.
17/11/2021 13:39:29

17/11/2021 - 09:06:04 664,000 02.960.116/0001-06 - STYLLUS
EMPREENDIMENTOS E LOCACAO
DE CAMINHOES EIRELI

Cancelado - Em analise a documentação da licitante STYLLUS
EMPREENDIMENTOS, a licitante apresentou seus atestados de
capacidade técnica incompletos e sem autenticidade e reconhecimento
em cartório desatendendo ao item do Edital 9.11.1. Comprovação de
aptidão no desempenho de atividade pertinente e compatível em
características, quantidades e prazos com o objeto da licitação –
Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido(s) por pessoa jurídica de
direito público ou privado, quando for emitido por ente privado deverá
este ser com firma reconhecida de quem o subscreveu. Ficando assim
a licitante INABILITADA. E apenas para aviso de informações a licitante
anexou sua certidão municipal vencida na data de 31/10/2021.
17/11/2021 13:39:29

17/11/2021 - 09:06:27 659,999 02.960.116/0001-06 - STYLLUS
EMPREENDIMENTOS E LOCACAO
DE CAMINHOES EIRELI

Cancelado - Em analise a documentação da licitante STYLLUS
EMPREENDIMENTOS, a licitante apresentou seus atestados de
capacidade técnica incompletos e sem autenticidade e reconhecimento
em cartório desatendendo ao item do Edital 9.11.1. Comprovação de
aptidão no desempenho de atividade pertinente e compatível em
características, quantidades e prazos com o objeto da licitação –
Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido(s) por pessoa jurídica de
direito público ou privado, quando for emitido por ente privado deverá
este ser com firma reconhecida de quem o subscreveu. Ficando assim
a licitante INABILITADA. E apenas para aviso de informações a licitante
anexou sua certidão municipal vencida na data de 31/10/2021.
17/11/2021 13:39:29

17/11/2021 - 09:07:41 655,000 09.315.242/0001-49 - T. S. DOS
SANTOS CIA LTDA

Cancelado - Em analise a documentação da licitante T. S. DOS
SANTOS & CIA LTDA, a licitante apresentou seus atestados de
capacidade técnica incompletos e sem autenticidade e reconhecimento
em cartório desatendendo ao item do Edital 9.11.1. Comprovação de
aptidão no desempenho de atividade pertinente e compatível em
características, quantidades e prazos com o objeto da licitação –
Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido(s) por pessoa jurídica de
direito público ou privado, quando for emitido por ente privado deverá
este ser com firma reconhecida de quem o subscreveu. Ficando assim
a licitante INABILITADA. 17/11/2021 13:49:53

17/11/2021 - 09:08:07 650,000 36.724.355/0001-70 - 5S
COMUNICACAO VISUAL E
COMERCIO - EIRELI

Válido
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17/11/2021 - 09:08:21 649,999 02.960.116/0001-06 - STYLLUS
EMPREENDIMENTOS E LOCACAO
DE CAMINHOES EIRELI

Cancelado - Em analise a documentação da licitante STYLLUS
EMPREENDIMENTOS, a licitante apresentou seus atestados de
capacidade técnica incompletos e sem autenticidade e reconhecimento
em cartório desatendendo ao item do Edital 9.11.1. Comprovação de
aptidão no desempenho de atividade pertinente e compatível em
características, quantidades e prazos com o objeto da licitação –
Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido(s) por pessoa jurídica de
direito público ou privado, quando for emitido por ente privado deverá
este ser com firma reconhecida de quem o subscreveu. Ficando assim
a licitante INABILITADA. E apenas para aviso de informações a licitante
anexou sua certidão municipal vencida na data de 31/10/2021.
17/11/2021 13:39:29

17/11/2021 - 09:11:59 649,000 09.315.242/0001-49 - T. S. DOS
SANTOS CIA LTDA

Cancelado - Em analise a documentação da licitante T. S. DOS
SANTOS & CIA LTDA, a licitante apresentou seus atestados de
capacidade técnica incompletos e sem autenticidade e reconhecimento
em cartório desatendendo ao item do Edital 9.11.1. Comprovação de
aptidão no desempenho de atividade pertinente e compatível em
características, quantidades e prazos com o objeto da licitação –
Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido(s) por pessoa jurídica de
direito público ou privado, quando for emitido por ente privado deverá
este ser com firma reconhecida de quem o subscreveu. Ficando assim
a licitante INABILITADA. 17/11/2021 13:49:53

17/11/2021 - 09:12:12 648,999 36.724.355/0001-70 - 5S
COMUNICACAO VISUAL E
COMERCIO - EIRELI

Válido

17/11/2021 - 09:12:31 647,999 02.960.116/0001-06 - STYLLUS
EMPREENDIMENTOS E LOCACAO
DE CAMINHOES EIRELI

Cancelado - Em analise a documentação da licitante STYLLUS
EMPREENDIMENTOS, a licitante apresentou seus atestados de
capacidade técnica incompletos e sem autenticidade e reconhecimento
em cartório desatendendo ao item do Edital 9.11.1. Comprovação de
aptidão no desempenho de atividade pertinente e compatível em
características, quantidades e prazos com o objeto da licitação –
Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido(s) por pessoa jurídica de
direito público ou privado, quando for emitido por ente privado deverá
este ser com firma reconhecida de quem o subscreveu. Ficando assim
a licitante INABILITADA. E apenas para aviso de informações a licitante
anexou sua certidão municipal vencida na data de 31/10/2021.
17/11/2021 13:39:29

17/11/2021 - 09:12:35 648,000 09.315.242/0001-49 - T. S. DOS
SANTOS CIA LTDA

Cancelado - Em analise a documentação da licitante T. S. DOS
SANTOS & CIA LTDA, a licitante apresentou seus atestados de
capacidade técnica incompletos e sem autenticidade e reconhecimento
em cartório desatendendo ao item do Edital 9.11.1. Comprovação de
aptidão no desempenho de atividade pertinente e compatível em
características, quantidades e prazos com o objeto da licitação –
Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido(s) por pessoa jurídica de
direito público ou privado, quando for emitido por ente privado deverá
este ser com firma reconhecida de quem o subscreveu. Ficando assim
a licitante INABILITADA. 17/11/2021 13:49:53

17/11/2021 - 09:12:43 647,000 09.315.242/0001-49 - T. S. DOS
SANTOS CIA LTDA

Cancelado - Em analise a documentação da licitante T. S. DOS
SANTOS & CIA LTDA, a licitante apresentou seus atestados de
capacidade técnica incompletos e sem autenticidade e reconhecimento
em cartório desatendendo ao item do Edital 9.11.1. Comprovação de
aptidão no desempenho de atividade pertinente e compatível em
características, quantidades e prazos com o objeto da licitação –
Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido(s) por pessoa jurídica de
direito público ou privado, quando for emitido por ente privado deverá
este ser com firma reconhecida de quem o subscreveu. Ficando assim
a licitante INABILITADA. 17/11/2021 13:49:53

17/11/2021 - 09:13:12 646,000 02.960.116/0001-06 - STYLLUS
EMPREENDIMENTOS E LOCACAO
DE CAMINHOES EIRELI

Cancelado - Em analise a documentação da licitante STYLLUS
EMPREENDIMENTOS, a licitante apresentou seus atestados de
capacidade técnica incompletos e sem autenticidade e reconhecimento
em cartório desatendendo ao item do Edital 9.11.1. Comprovação de
aptidão no desempenho de atividade pertinente e compatível em
características, quantidades e prazos com o objeto da licitação –
Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido(s) por pessoa jurídica de
direito público ou privado, quando for emitido por ente privado deverá
este ser com firma reconhecida de quem o subscreveu. Ficando assim
a licitante INABILITADA. E apenas para aviso de informações a licitante
anexou sua certidão municipal vencida na data de 31/10/2021.
17/11/2021 13:39:29

17/11/2021 - 09:13:28 645,000 09.315.242/0001-49 - T. S. DOS
SANTOS CIA LTDA

Cancelado - Em analise a documentação da licitante T. S. DOS
SANTOS & CIA LTDA, a licitante apresentou seus atestados de
capacidade técnica incompletos e sem autenticidade e reconhecimento
em cartório desatendendo ao item do Edital 9.11.1. Comprovação de
aptidão no desempenho de atividade pertinente e compatível em
características, quantidades e prazos com o objeto da licitação –
Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido(s) por pessoa jurídica de
direito público ou privado, quando for emitido por ente privado deverá
este ser com firma reconhecida de quem o subscreveu. Ficando assim
a licitante INABILITADA. 17/11/2021 13:49:53

17/11/2021 - 09:14:20 644,999 02.960.116/0001-06 - STYLLUS
EMPREENDIMENTOS E LOCACAO
DE CAMINHOES EIRELI

Cancelado - Em analise a documentação da licitante STYLLUS
EMPREENDIMENTOS, a licitante apresentou seus atestados de
capacidade técnica incompletos e sem autenticidade e reconhecimento
em cartório desatendendo ao item do Edital 9.11.1. Comprovação de
aptidão no desempenho de atividade pertinente e compatível em
características, quantidades e prazos com o objeto da licitação –
Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido(s) por pessoa jurídica de
direito público ou privado, quando for emitido por ente privado deverá
este ser com firma reconhecida de quem o subscreveu. Ficando assim
a licitante INABILITADA. E apenas para aviso de informações a licitante
anexou sua certidão municipal vencida na data de 31/10/2021.
17/11/2021 13:39:29
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17/11/2021 - 09:14:38 644,000 09.315.242/0001-49 - T. S. DOS
SANTOS CIA LTDA

Cancelado - Em analise a documentação da licitante T. S. DOS
SANTOS & CIA LTDA, a licitante apresentou seus atestados de
capacidade técnica incompletos e sem autenticidade e reconhecimento
em cartório desatendendo ao item do Edital 9.11.1. Comprovação de
aptidão no desempenho de atividade pertinente e compatível em
características, quantidades e prazos com o objeto da licitação –
Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido(s) por pessoa jurídica de
direito público ou privado, quando for emitido por ente privado deverá
este ser com firma reconhecida de quem o subscreveu. Ficando assim
a licitante INABILITADA. 17/11/2021 13:49:53

17/11/2021 - 09:16:30 642,999 02.960.116/0001-06 - STYLLUS
EMPREENDIMENTOS E LOCACAO
DE CAMINHOES EIRELI

Cancelado - Em analise a documentação da licitante STYLLUS
EMPREENDIMENTOS, a licitante apresentou seus atestados de
capacidade técnica incompletos e sem autenticidade e reconhecimento
em cartório desatendendo ao item do Edital 9.11.1. Comprovação de
aptidão no desempenho de atividade pertinente e compatível em
características, quantidades e prazos com o objeto da licitação –
Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido(s) por pessoa jurídica de
direito público ou privado, quando for emitido por ente privado deverá
este ser com firma reconhecida de quem o subscreveu. Ficando assim
a licitante INABILITADA. E apenas para aviso de informações a licitante
anexou sua certidão municipal vencida na data de 31/10/2021.
17/11/2021 13:39:29

17/11/2021 - 09:16:49 642,000 09.315.242/0001-49 - T. S. DOS
SANTOS CIA LTDA

Cancelado - Em analise a documentação da licitante T. S. DOS
SANTOS & CIA LTDA, a licitante apresentou seus atestados de
capacidade técnica incompletos e sem autenticidade e reconhecimento
em cartório desatendendo ao item do Edital 9.11.1. Comprovação de
aptidão no desempenho de atividade pertinente e compatível em
características, quantidades e prazos com o objeto da licitação –
Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido(s) por pessoa jurídica de
direito público ou privado, quando for emitido por ente privado deverá
este ser com firma reconhecida de quem o subscreveu. Ficando assim
a licitante INABILITADA. 17/11/2021 13:49:53

17/11/2021 - 09:17:16 641,999 02.960.116/0001-06 - STYLLUS
EMPREENDIMENTOS E LOCACAO
DE CAMINHOES EIRELI

Cancelado - Em analise a documentação da licitante STYLLUS
EMPREENDIMENTOS, a licitante apresentou seus atestados de
capacidade técnica incompletos e sem autenticidade e reconhecimento
em cartório desatendendo ao item do Edital 9.11.1. Comprovação de
aptidão no desempenho de atividade pertinente e compatível em
características, quantidades e prazos com o objeto da licitação –
Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido(s) por pessoa jurídica de
direito público ou privado, quando for emitido por ente privado deverá
este ser com firma reconhecida de quem o subscreveu. Ficando assim
a licitante INABILITADA. E apenas para aviso de informações a licitante
anexou sua certidão municipal vencida na data de 31/10/2021.
17/11/2021 13:39:29

17/11/2021 - 09:17:33 641,000 09.315.242/0001-49 - T. S. DOS
SANTOS CIA LTDA

Cancelado - Em analise a documentação da licitante T. S. DOS
SANTOS & CIA LTDA, a licitante apresentou seus atestados de
capacidade técnica incompletos e sem autenticidade e reconhecimento
em cartório desatendendo ao item do Edital 9.11.1. Comprovação de
aptidão no desempenho de atividade pertinente e compatível em
características, quantidades e prazos com o objeto da licitação –
Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido(s) por pessoa jurídica de
direito público ou privado, quando for emitido por ente privado deverá
este ser com firma reconhecida de quem o subscreveu. Ficando assim
a licitante INABILITADA. 17/11/2021 13:49:53

17/11/2021 - 09:18:03 640,999 02.960.116/0001-06 - STYLLUS
EMPREENDIMENTOS E LOCACAO
DE CAMINHOES EIRELI

Cancelado - Em analise a documentação da licitante STYLLUS
EMPREENDIMENTOS, a licitante apresentou seus atestados de
capacidade técnica incompletos e sem autenticidade e reconhecimento
em cartório desatendendo ao item do Edital 9.11.1. Comprovação de
aptidão no desempenho de atividade pertinente e compatível em
características, quantidades e prazos com o objeto da licitação –
Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido(s) por pessoa jurídica de
direito público ou privado, quando for emitido por ente privado deverá
este ser com firma reconhecida de quem o subscreveu. Ficando assim
a licitante INABILITADA. E apenas para aviso de informações a licitante
anexou sua certidão municipal vencida na data de 31/10/2021.
17/11/2021 13:39:29

17/11/2021 - 09:18:20 640,000 09.315.242/0001-49 - T. S. DOS
SANTOS CIA LTDA

Cancelado - Em analise a documentação da licitante T. S. DOS
SANTOS & CIA LTDA, a licitante apresentou seus atestados de
capacidade técnica incompletos e sem autenticidade e reconhecimento
em cartório desatendendo ao item do Edital 9.11.1. Comprovação de
aptidão no desempenho de atividade pertinente e compatível em
características, quantidades e prazos com o objeto da licitação –
Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido(s) por pessoa jurídica de
direito público ou privado, quando for emitido por ente privado deverá
este ser com firma reconhecida de quem o subscreveu. Ficando assim
a licitante INABILITADA. 17/11/2021 13:49:53

17/11/2021 - 09:18:46 639,999 02.960.116/0001-06 - STYLLUS
EMPREENDIMENTOS E LOCACAO
DE CAMINHOES EIRELI

Cancelado - Em analise a documentação da licitante STYLLUS
EMPREENDIMENTOS, a licitante apresentou seus atestados de
capacidade técnica incompletos e sem autenticidade e reconhecimento
em cartório desatendendo ao item do Edital 9.11.1. Comprovação de
aptidão no desempenho de atividade pertinente e compatível em
características, quantidades e prazos com o objeto da licitação –
Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido(s) por pessoa jurídica de
direito público ou privado, quando for emitido por ente privado deverá
este ser com firma reconhecida de quem o subscreveu. Ficando assim
a licitante INABILITADA. E apenas para aviso de informações a licitante
anexou sua certidão municipal vencida na data de 31/10/2021.
17/11/2021 13:39:29
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17/11/2021 - 09:19:14 639,000 09.315.242/0001-49 - T. S. DOS
SANTOS CIA LTDA

Cancelado - Em analise a documentação da licitante T. S. DOS
SANTOS & CIA LTDA, a licitante apresentou seus atestados de
capacidade técnica incompletos e sem autenticidade e reconhecimento
em cartório desatendendo ao item do Edital 9.11.1. Comprovação de
aptidão no desempenho de atividade pertinente e compatível em
características, quantidades e prazos com o objeto da licitação –
Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido(s) por pessoa jurídica de
direito público ou privado, quando for emitido por ente privado deverá
este ser com firma reconhecida de quem o subscreveu. Ficando assim
a licitante INABILITADA. 17/11/2021 13:49:53

17/11/2021 - 09:20:15 638,999 02.960.116/0001-06 - STYLLUS
EMPREENDIMENTOS E LOCACAO
DE CAMINHOES EIRELI

Cancelado - Em analise a documentação da licitante STYLLUS
EMPREENDIMENTOS, a licitante apresentou seus atestados de
capacidade técnica incompletos e sem autenticidade e reconhecimento
em cartório desatendendo ao item do Edital 9.11.1. Comprovação de
aptidão no desempenho de atividade pertinente e compatível em
características, quantidades e prazos com o objeto da licitação –
Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido(s) por pessoa jurídica de
direito público ou privado, quando for emitido por ente privado deverá
este ser com firma reconhecida de quem o subscreveu. Ficando assim
a licitante INABILITADA. E apenas para aviso de informações a licitante
anexou sua certidão municipal vencida na data de 31/10/2021.
17/11/2021 13:39:29

17/11/2021 - 09:20:35 638,000 09.315.242/0001-49 - T. S. DOS
SANTOS CIA LTDA

Cancelado - Em analise a documentação da licitante T. S. DOS
SANTOS & CIA LTDA, a licitante apresentou seus atestados de
capacidade técnica incompletos e sem autenticidade e reconhecimento
em cartório desatendendo ao item do Edital 9.11.1. Comprovação de
aptidão no desempenho de atividade pertinente e compatível em
características, quantidades e prazos com o objeto da licitação –
Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido(s) por pessoa jurídica de
direito público ou privado, quando for emitido por ente privado deverá
este ser com firma reconhecida de quem o subscreveu. Ficando assim
a licitante INABILITADA. 17/11/2021 13:49:53

17/11/2021 - 09:20:53 636,999 02.960.116/0001-06 - STYLLUS
EMPREENDIMENTOS E LOCACAO
DE CAMINHOES EIRELI

Cancelado - Em analise a documentação da licitante STYLLUS
EMPREENDIMENTOS, a licitante apresentou seus atestados de
capacidade técnica incompletos e sem autenticidade e reconhecimento
em cartório desatendendo ao item do Edital 9.11.1. Comprovação de
aptidão no desempenho de atividade pertinente e compatível em
características, quantidades e prazos com o objeto da licitação –
Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido(s) por pessoa jurídica de
direito público ou privado, quando for emitido por ente privado deverá
este ser com firma reconhecida de quem o subscreveu. Ficando assim
a licitante INABILITADA. E apenas para aviso de informações a licitante
anexou sua certidão municipal vencida na data de 31/10/2021.
17/11/2021 13:39:29

17/11/2021 - 09:21:08 636,000 09.315.242/0001-49 - T. S. DOS
SANTOS CIA LTDA

Cancelado - Em analise a documentação da licitante T. S. DOS
SANTOS & CIA LTDA, a licitante apresentou seus atestados de
capacidade técnica incompletos e sem autenticidade e reconhecimento
em cartório desatendendo ao item do Edital 9.11.1. Comprovação de
aptidão no desempenho de atividade pertinente e compatível em
características, quantidades e prazos com o objeto da licitação –
Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido(s) por pessoa jurídica de
direito público ou privado, quando for emitido por ente privado deverá
este ser com firma reconhecida de quem o subscreveu. Ficando assim
a licitante INABILITADA. 17/11/2021 13:49:53

17/11/2021 - 09:22:25 632,999 02.960.116/0001-06 - STYLLUS
EMPREENDIMENTOS E LOCACAO
DE CAMINHOES EIRELI

Cancelado - Em analise a documentação da licitante STYLLUS
EMPREENDIMENTOS, a licitante apresentou seus atestados de
capacidade técnica incompletos e sem autenticidade e reconhecimento
em cartório desatendendo ao item do Edital 9.11.1. Comprovação de
aptidão no desempenho de atividade pertinente e compatível em
características, quantidades e prazos com o objeto da licitação –
Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido(s) por pessoa jurídica de
direito público ou privado, quando for emitido por ente privado deverá
este ser com firma reconhecida de quem o subscreveu. Ficando assim
a licitante INABILITADA. E apenas para aviso de informações a licitante
anexou sua certidão municipal vencida na data de 31/10/2021.
17/11/2021 13:39:29

17/11/2021 - 09:22:37 632,000 09.315.242/0001-49 - T. S. DOS
SANTOS CIA LTDA

Cancelado - Em analise a documentação da licitante T. S. DOS
SANTOS & CIA LTDA, a licitante apresentou seus atestados de
capacidade técnica incompletos e sem autenticidade e reconhecimento
em cartório desatendendo ao item do Edital 9.11.1. Comprovação de
aptidão no desempenho de atividade pertinente e compatível em
características, quantidades e prazos com o objeto da licitação –
Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido(s) por pessoa jurídica de
direito público ou privado, quando for emitido por ente privado deverá
este ser com firma reconhecida de quem o subscreveu. Ficando assim
a licitante INABILITADA. 17/11/2021 13:49:53

17/11/2021 - 09:24:07 631,999 02.960.116/0001-06 - STYLLUS
EMPREENDIMENTOS E LOCACAO
DE CAMINHOES EIRELI

Cancelado - Em analise a documentação da licitante STYLLUS
EMPREENDIMENTOS, a licitante apresentou seus atestados de
capacidade técnica incompletos e sem autenticidade e reconhecimento
em cartório desatendendo ao item do Edital 9.11.1. Comprovação de
aptidão no desempenho de atividade pertinente e compatível em
características, quantidades e prazos com o objeto da licitação –
Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido(s) por pessoa jurídica de
direito público ou privado, quando for emitido por ente privado deverá
este ser com firma reconhecida de quem o subscreveu. Ficando assim
a licitante INABILITADA. E apenas para aviso de informações a licitante
anexou sua certidão municipal vencida na data de 31/10/2021.
17/11/2021 13:39:29

17/11/2021 - 09:24:22 630,000 36.724.355/0001-70 - 5S
COMUNICACAO VISUAL E
COMERCIO - EIRELI

Válido
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17/11/2021 - 09:24:27 629,000 09.315.242/0001-49 - T. S. DOS
SANTOS CIA LTDA

Cancelado - Em analise a documentação da licitante T. S. DOS
SANTOS & CIA LTDA, a licitante apresentou seus atestados de
capacidade técnica incompletos e sem autenticidade e reconhecimento
em cartório desatendendo ao item do Edital 9.11.1. Comprovação de
aptidão no desempenho de atividade pertinente e compatível em
características, quantidades e prazos com o objeto da licitação –
Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido(s) por pessoa jurídica de
direito público ou privado, quando for emitido por ente privado deverá
este ser com firma reconhecida de quem o subscreveu. Ficando assim
a licitante INABILITADA. 17/11/2021 13:49:53

17/11/2021 - 09:25:24 628,999 02.960.116/0001-06 - STYLLUS
EMPREENDIMENTOS E LOCACAO
DE CAMINHOES EIRELI

Cancelado - Em analise a documentação da licitante STYLLUS
EMPREENDIMENTOS, a licitante apresentou seus atestados de
capacidade técnica incompletos e sem autenticidade e reconhecimento
em cartório desatendendo ao item do Edital 9.11.1. Comprovação de
aptidão no desempenho de atividade pertinente e compatível em
características, quantidades e prazos com o objeto da licitação –
Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido(s) por pessoa jurídica de
direito público ou privado, quando for emitido por ente privado deverá
este ser com firma reconhecida de quem o subscreveu. Ficando assim
a licitante INABILITADA. E apenas para aviso de informações a licitante
anexou sua certidão municipal vencida na data de 31/10/2021.
17/11/2021 13:39:29

17/11/2021 - 09:25:36 628,000 09.315.242/0001-49 - T. S. DOS
SANTOS CIA LTDA

Cancelado - Em analise a documentação da licitante T. S. DOS
SANTOS & CIA LTDA, a licitante apresentou seus atestados de
capacidade técnica incompletos e sem autenticidade e reconhecimento
em cartório desatendendo ao item do Edital 9.11.1. Comprovação de
aptidão no desempenho de atividade pertinente e compatível em
características, quantidades e prazos com o objeto da licitação –
Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido(s) por pessoa jurídica de
direito público ou privado, quando for emitido por ente privado deverá
este ser com firma reconhecida de quem o subscreveu. Ficando assim
a licitante INABILITADA. 17/11/2021 13:49:53

17/11/2021 - 09:26:13 627,999 02.960.116/0001-06 - STYLLUS
EMPREENDIMENTOS E LOCACAO
DE CAMINHOES EIRELI

Cancelado - Em analise a documentação da licitante STYLLUS
EMPREENDIMENTOS, a licitante apresentou seus atestados de
capacidade técnica incompletos e sem autenticidade e reconhecimento
em cartório desatendendo ao item do Edital 9.11.1. Comprovação de
aptidão no desempenho de atividade pertinente e compatível em
características, quantidades e prazos com o objeto da licitação –
Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido(s) por pessoa jurídica de
direito público ou privado, quando for emitido por ente privado deverá
este ser com firma reconhecida de quem o subscreveu. Ficando assim
a licitante INABILITADA. E apenas para aviso de informações a licitante
anexou sua certidão municipal vencida na data de 31/10/2021.
17/11/2021 13:39:29

17/11/2021 - 09:26:36 627,000 09.315.242/0001-49 - T. S. DOS
SANTOS CIA LTDA

Cancelado - Em analise a documentação da licitante T. S. DOS
SANTOS & CIA LTDA, a licitante apresentou seus atestados de
capacidade técnica incompletos e sem autenticidade e reconhecimento
em cartório desatendendo ao item do Edital 9.11.1. Comprovação de
aptidão no desempenho de atividade pertinente e compatível em
características, quantidades e prazos com o objeto da licitação –
Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido(s) por pessoa jurídica de
direito público ou privado, quando for emitido por ente privado deverá
este ser com firma reconhecida de quem o subscreveu. Ficando assim
a licitante INABILITADA. 17/11/2021 13:49:53

17/11/2021 - 09:26:54 625,999 02.960.116/0001-06 - STYLLUS
EMPREENDIMENTOS E LOCACAO
DE CAMINHOES EIRELI

Cancelado - Em analise a documentação da licitante STYLLUS
EMPREENDIMENTOS, a licitante apresentou seus atestados de
capacidade técnica incompletos e sem autenticidade e reconhecimento
em cartório desatendendo ao item do Edital 9.11.1. Comprovação de
aptidão no desempenho de atividade pertinente e compatível em
características, quantidades e prazos com o objeto da licitação –
Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido(s) por pessoa jurídica de
direito público ou privado, quando for emitido por ente privado deverá
este ser com firma reconhecida de quem o subscreveu. Ficando assim
a licitante INABILITADA. E apenas para aviso de informações a licitante
anexou sua certidão municipal vencida na data de 31/10/2021.
17/11/2021 13:39:29

17/11/2021 - 09:27:20 624,000 09.315.242/0001-49 - T. S. DOS
SANTOS CIA LTDA

Cancelado - Em analise a documentação da licitante T. S. DOS
SANTOS & CIA LTDA, a licitante apresentou seus atestados de
capacidade técnica incompletos e sem autenticidade e reconhecimento
em cartório desatendendo ao item do Edital 9.11.1. Comprovação de
aptidão no desempenho de atividade pertinente e compatível em
características, quantidades e prazos com o objeto da licitação –
Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido(s) por pessoa jurídica de
direito público ou privado, quando for emitido por ente privado deverá
este ser com firma reconhecida de quem o subscreveu. Ficando assim
a licitante INABILITADA. 17/11/2021 13:49:53

17/11/2021 - 09:28:57 622,999 02.960.116/0001-06 - STYLLUS
EMPREENDIMENTOS E LOCACAO
DE CAMINHOES EIRELI

Cancelado - Em analise a documentação da licitante STYLLUS
EMPREENDIMENTOS, a licitante apresentou seus atestados de
capacidade técnica incompletos e sem autenticidade e reconhecimento
em cartório desatendendo ao item do Edital 9.11.1. Comprovação de
aptidão no desempenho de atividade pertinente e compatível em
características, quantidades e prazos com o objeto da licitação –
Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido(s) por pessoa jurídica de
direito público ou privado, quando for emitido por ente privado deverá
este ser com firma reconhecida de quem o subscreveu. Ficando assim
a licitante INABILITADA. E apenas para aviso de informações a licitante
anexou sua certidão municipal vencida na data de 31/10/2021.
17/11/2021 13:39:29
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17/11/2021 - 09:29:16 622,000 09.315.242/0001-49 - T. S. DOS
SANTOS CIA LTDA

Cancelado - Em analise a documentação da licitante T. S. DOS
SANTOS & CIA LTDA, a licitante apresentou seus atestados de
capacidade técnica incompletos e sem autenticidade e reconhecimento
em cartório desatendendo ao item do Edital 9.11.1. Comprovação de
aptidão no desempenho de atividade pertinente e compatível em
características, quantidades e prazos com o objeto da licitação –
Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido(s) por pessoa jurídica de
direito público ou privado, quando for emitido por ente privado deverá
este ser com firma reconhecida de quem o subscreveu. Ficando assim
a licitante INABILITADA. 17/11/2021 13:49:53

17/11/2021 - 09:30:32 620,999 02.960.116/0001-06 - STYLLUS
EMPREENDIMENTOS E LOCACAO
DE CAMINHOES EIRELI

Cancelado - Em analise a documentação da licitante STYLLUS
EMPREENDIMENTOS, a licitante apresentou seus atestados de
capacidade técnica incompletos e sem autenticidade e reconhecimento
em cartório desatendendo ao item do Edital 9.11.1. Comprovação de
aptidão no desempenho de atividade pertinente e compatível em
características, quantidades e prazos com o objeto da licitação –
Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido(s) por pessoa jurídica de
direito público ou privado, quando for emitido por ente privado deverá
este ser com firma reconhecida de quem o subscreveu. Ficando assim
a licitante INABILITADA. E apenas para aviso de informações a licitante
anexou sua certidão municipal vencida na data de 31/10/2021.
17/11/2021 13:39:29

17/11/2021 - 09:31:07 620,000 09.315.242/0001-49 - T. S. DOS
SANTOS CIA LTDA

Cancelado - Em analise a documentação da licitante T. S. DOS
SANTOS & CIA LTDA, a licitante apresentou seus atestados de
capacidade técnica incompletos e sem autenticidade e reconhecimento
em cartório desatendendo ao item do Edital 9.11.1. Comprovação de
aptidão no desempenho de atividade pertinente e compatível em
características, quantidades e prazos com o objeto da licitação –
Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido(s) por pessoa jurídica de
direito público ou privado, quando for emitido por ente privado deverá
este ser com firma reconhecida de quem o subscreveu. Ficando assim
a licitante INABILITADA. 17/11/2021 13:49:53

17/11/2021 - 09:31:30 619,999 02.960.116/0001-06 - STYLLUS
EMPREENDIMENTOS E LOCACAO
DE CAMINHOES EIRELI

Cancelado - Em analise a documentação da licitante STYLLUS
EMPREENDIMENTOS, a licitante apresentou seus atestados de
capacidade técnica incompletos e sem autenticidade e reconhecimento
em cartório desatendendo ao item do Edital 9.11.1. Comprovação de
aptidão no desempenho de atividade pertinente e compatível em
características, quantidades e prazos com o objeto da licitação –
Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido(s) por pessoa jurídica de
direito público ou privado, quando for emitido por ente privado deverá
este ser com firma reconhecida de quem o subscreveu. Ficando assim
a licitante INABILITADA. E apenas para aviso de informações a licitante
anexou sua certidão municipal vencida na data de 31/10/2021.
17/11/2021 13:39:29

17/11/2021 - 09:32:18 619,000 09.315.242/0001-49 - T. S. DOS
SANTOS CIA LTDA

Cancelado - Em analise a documentação da licitante T. S. DOS
SANTOS & CIA LTDA, a licitante apresentou seus atestados de
capacidade técnica incompletos e sem autenticidade e reconhecimento
em cartório desatendendo ao item do Edital 9.11.1. Comprovação de
aptidão no desempenho de atividade pertinente e compatível em
características, quantidades e prazos com o objeto da licitação –
Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido(s) por pessoa jurídica de
direito público ou privado, quando for emitido por ente privado deverá
este ser com firma reconhecida de quem o subscreveu. Ficando assim
a licitante INABILITADA. 17/11/2021 13:49:53

17/11/2021 - 09:33:52 617,999 02.960.116/0001-06 - STYLLUS
EMPREENDIMENTOS E LOCACAO
DE CAMINHOES EIRELI

Cancelado - Em analise a documentação da licitante STYLLUS
EMPREENDIMENTOS, a licitante apresentou seus atestados de
capacidade técnica incompletos e sem autenticidade e reconhecimento
em cartório desatendendo ao item do Edital 9.11.1. Comprovação de
aptidão no desempenho de atividade pertinente e compatível em
características, quantidades e prazos com o objeto da licitação –
Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido(s) por pessoa jurídica de
direito público ou privado, quando for emitido por ente privado deverá
este ser com firma reconhecida de quem o subscreveu. Ficando assim
a licitante INABILITADA. E apenas para aviso de informações a licitante
anexou sua certidão municipal vencida na data de 31/10/2021.
17/11/2021 13:39:29

17/11/2021 - 09:34:34 617,000 09.315.242/0001-49 - T. S. DOS
SANTOS CIA LTDA

Cancelado - Em analise a documentação da licitante T. S. DOS
SANTOS & CIA LTDA, a licitante apresentou seus atestados de
capacidade técnica incompletos e sem autenticidade e reconhecimento
em cartório desatendendo ao item do Edital 9.11.1. Comprovação de
aptidão no desempenho de atividade pertinente e compatível em
características, quantidades e prazos com o objeto da licitação –
Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido(s) por pessoa jurídica de
direito público ou privado, quando for emitido por ente privado deverá
este ser com firma reconhecida de quem o subscreveu. Ficando assim
a licitante INABILITADA. 17/11/2021 13:49:53

17/11/2021 - 09:35:21 615,999 02.960.116/0001-06 - STYLLUS
EMPREENDIMENTOS E LOCACAO
DE CAMINHOES EIRELI

Cancelado - Em analise a documentação da licitante STYLLUS
EMPREENDIMENTOS, a licitante apresentou seus atestados de
capacidade técnica incompletos e sem autenticidade e reconhecimento
em cartório desatendendo ao item do Edital 9.11.1. Comprovação de
aptidão no desempenho de atividade pertinente e compatível em
características, quantidades e prazos com o objeto da licitação –
Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido(s) por pessoa jurídica de
direito público ou privado, quando for emitido por ente privado deverá
este ser com firma reconhecida de quem o subscreveu. Ficando assim
a licitante INABILITADA. E apenas para aviso de informações a licitante
anexou sua certidão municipal vencida na data de 31/10/2021.
17/11/2021 13:39:29
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17/11/2021 - 09:36:37 615,000 09.315.242/0001-49 - T. S. DOS
SANTOS CIA LTDA

Cancelado - Em analise a documentação da licitante T. S. DOS
SANTOS & CIA LTDA, a licitante apresentou seus atestados de
capacidade técnica incompletos e sem autenticidade e reconhecimento
em cartório desatendendo ao item do Edital 9.11.1. Comprovação de
aptidão no desempenho de atividade pertinente e compatível em
características, quantidades e prazos com o objeto da licitação –
Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido(s) por pessoa jurídica de
direito público ou privado, quando for emitido por ente privado deverá
este ser com firma reconhecida de quem o subscreveu. Ficando assim
a licitante INABILITADA. 17/11/2021 13:49:53

17/11/2021 - 09:38:04 613,999 02.960.116/0001-06 - STYLLUS
EMPREENDIMENTOS E LOCACAO
DE CAMINHOES EIRELI

Cancelado - Em analise a documentação da licitante STYLLUS
EMPREENDIMENTOS, a licitante apresentou seus atestados de
capacidade técnica incompletos e sem autenticidade e reconhecimento
em cartório desatendendo ao item do Edital 9.11.1. Comprovação de
aptidão no desempenho de atividade pertinente e compatível em
características, quantidades e prazos com o objeto da licitação –
Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido(s) por pessoa jurídica de
direito público ou privado, quando for emitido por ente privado deverá
este ser com firma reconhecida de quem o subscreveu. Ficando assim
a licitante INABILITADA. E apenas para aviso de informações a licitante
anexou sua certidão municipal vencida na data de 31/10/2021.
17/11/2021 13:39:29

17/11/2021 - 09:38:28 613,000 09.315.242/0001-49 - T. S. DOS
SANTOS CIA LTDA

Cancelado - Em analise a documentação da licitante T. S. DOS
SANTOS & CIA LTDA, a licitante apresentou seus atestados de
capacidade técnica incompletos e sem autenticidade e reconhecimento
em cartório desatendendo ao item do Edital 9.11.1. Comprovação de
aptidão no desempenho de atividade pertinente e compatível em
características, quantidades e prazos com o objeto da licitação –
Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido(s) por pessoa jurídica de
direito público ou privado, quando for emitido por ente privado deverá
este ser com firma reconhecida de quem o subscreveu. Ficando assim
a licitante INABILITADA. 17/11/2021 13:49:53

17/11/2021 - 09:39:07 611,999 02.960.116/0001-06 - STYLLUS
EMPREENDIMENTOS E LOCACAO
DE CAMINHOES EIRELI

Cancelado - Em analise a documentação da licitante STYLLUS
EMPREENDIMENTOS, a licitante apresentou seus atestados de
capacidade técnica incompletos e sem autenticidade e reconhecimento
em cartório desatendendo ao item do Edital 9.11.1. Comprovação de
aptidão no desempenho de atividade pertinente e compatível em
características, quantidades e prazos com o objeto da licitação –
Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido(s) por pessoa jurídica de
direito público ou privado, quando for emitido por ente privado deverá
este ser com firma reconhecida de quem o subscreveu. Ficando assim
a licitante INABILITADA. E apenas para aviso de informações a licitante
anexou sua certidão municipal vencida na data de 31/10/2021.
17/11/2021 13:39:29

17/11/2021 - 09:39:30 610,000 09.315.242/0001-49 - T. S. DOS
SANTOS CIA LTDA

Cancelado - Em analise a documentação da licitante T. S. DOS
SANTOS & CIA LTDA, a licitante apresentou seus atestados de
capacidade técnica incompletos e sem autenticidade e reconhecimento
em cartório desatendendo ao item do Edital 9.11.1. Comprovação de
aptidão no desempenho de atividade pertinente e compatível em
características, quantidades e prazos com o objeto da licitação –
Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido(s) por pessoa jurídica de
direito público ou privado, quando for emitido por ente privado deverá
este ser com firma reconhecida de quem o subscreveu. Ficando assim
a licitante INABILITADA. 17/11/2021 13:49:53

17/11/2021 - 09:40:05 609,999 02.960.116/0001-06 - STYLLUS
EMPREENDIMENTOS E LOCACAO
DE CAMINHOES EIRELI

Cancelado - Em analise a documentação da licitante STYLLUS
EMPREENDIMENTOS, a licitante apresentou seus atestados de
capacidade técnica incompletos e sem autenticidade e reconhecimento
em cartório desatendendo ao item do Edital 9.11.1. Comprovação de
aptidão no desempenho de atividade pertinente e compatível em
características, quantidades e prazos com o objeto da licitação –
Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido(s) por pessoa jurídica de
direito público ou privado, quando for emitido por ente privado deverá
este ser com firma reconhecida de quem o subscreveu. Ficando assim
a licitante INABILITADA. E apenas para aviso de informações a licitante
anexou sua certidão municipal vencida na data de 31/10/2021.
17/11/2021 13:39:29

17/11/2021 - 09:41:20 605,000 09.315.242/0001-49 - T. S. DOS
SANTOS CIA LTDA

Cancelado - Em analise a documentação da licitante T. S. DOS
SANTOS & CIA LTDA, a licitante apresentou seus atestados de
capacidade técnica incompletos e sem autenticidade e reconhecimento
em cartório desatendendo ao item do Edital 9.11.1. Comprovação de
aptidão no desempenho de atividade pertinente e compatível em
características, quantidades e prazos com o objeto da licitação –
Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido(s) por pessoa jurídica de
direito público ou privado, quando for emitido por ente privado deverá
este ser com firma reconhecida de quem o subscreveu. Ficando assim
a licitante INABILITADA. 17/11/2021 13:49:53

17/11/2021 - 09:42:35 602,999 02.960.116/0001-06 - STYLLUS
EMPREENDIMENTOS E LOCACAO
DE CAMINHOES EIRELI

Cancelado - Em analise a documentação da licitante STYLLUS
EMPREENDIMENTOS, a licitante apresentou seus atestados de
capacidade técnica incompletos e sem autenticidade e reconhecimento
em cartório desatendendo ao item do Edital 9.11.1. Comprovação de
aptidão no desempenho de atividade pertinente e compatível em
características, quantidades e prazos com o objeto da licitação –
Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido(s) por pessoa jurídica de
direito público ou privado, quando for emitido por ente privado deverá
este ser com firma reconhecida de quem o subscreveu. Ficando assim
a licitante INABILITADA. E apenas para aviso de informações a licitante
anexou sua certidão municipal vencida na data de 31/10/2021.
17/11/2021 13:39:29
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17/11/2021 - 09:43:02 602,000 09.315.242/0001-49 - T. S. DOS
SANTOS CIA LTDA

Cancelado - Em analise a documentação da licitante T. S. DOS
SANTOS & CIA LTDA, a licitante apresentou seus atestados de
capacidade técnica incompletos e sem autenticidade e reconhecimento
em cartório desatendendo ao item do Edital 9.11.1. Comprovação de
aptidão no desempenho de atividade pertinente e compatível em
características, quantidades e prazos com o objeto da licitação –
Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido(s) por pessoa jurídica de
direito público ou privado, quando for emitido por ente privado deverá
este ser com firma reconhecida de quem o subscreveu. Ficando assim
a licitante INABILITADA. 17/11/2021 13:49:53

17/11/2021 - 09:43:39 601,999 02.960.116/0001-06 - STYLLUS
EMPREENDIMENTOS E LOCACAO
DE CAMINHOES EIRELI

Cancelado - Em analise a documentação da licitante STYLLUS
EMPREENDIMENTOS, a licitante apresentou seus atestados de
capacidade técnica incompletos e sem autenticidade e reconhecimento
em cartório desatendendo ao item do Edital 9.11.1. Comprovação de
aptidão no desempenho de atividade pertinente e compatível em
características, quantidades e prazos com o objeto da licitação –
Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido(s) por pessoa jurídica de
direito público ou privado, quando for emitido por ente privado deverá
este ser com firma reconhecida de quem o subscreveu. Ficando assim
a licitante INABILITADA. E apenas para aviso de informações a licitante
anexou sua certidão municipal vencida na data de 31/10/2021.
17/11/2021 13:39:29

17/11/2021 - 09:44:24 600,000 09.315.242/0001-49 - T. S. DOS
SANTOS CIA LTDA

Cancelado - Em analise a documentação da licitante T. S. DOS
SANTOS & CIA LTDA, a licitante apresentou seus atestados de
capacidade técnica incompletos e sem autenticidade e reconhecimento
em cartório desatendendo ao item do Edital 9.11.1. Comprovação de
aptidão no desempenho de atividade pertinente e compatível em
características, quantidades e prazos com o objeto da licitação –
Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido(s) por pessoa jurídica de
direito público ou privado, quando for emitido por ente privado deverá
este ser com firma reconhecida de quem o subscreveu. Ficando assim
a licitante INABILITADA. 17/11/2021 13:49:53

17/11/2021 - 09:44:59 599,999 02.960.116/0001-06 - STYLLUS
EMPREENDIMENTOS E LOCACAO
DE CAMINHOES EIRELI

Cancelado - Em analise a documentação da licitante STYLLUS
EMPREENDIMENTOS, a licitante apresentou seus atestados de
capacidade técnica incompletos e sem autenticidade e reconhecimento
em cartório desatendendo ao item do Edital 9.11.1. Comprovação de
aptidão no desempenho de atividade pertinente e compatível em
características, quantidades e prazos com o objeto da licitação –
Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido(s) por pessoa jurídica de
direito público ou privado, quando for emitido por ente privado deverá
este ser com firma reconhecida de quem o subscreveu. Ficando assim
a licitante INABILITADA. E apenas para aviso de informações a licitante
anexou sua certidão municipal vencida na data de 31/10/2021.
17/11/2021 13:39:29

17/11/2021 - 09:45:44 590,000 09.315.242/0001-49 - T. S. DOS
SANTOS CIA LTDA

Cancelado - Em analise a documentação da licitante T. S. DOS
SANTOS & CIA LTDA, a licitante apresentou seus atestados de
capacidade técnica incompletos e sem autenticidade e reconhecimento
em cartório desatendendo ao item do Edital 9.11.1. Comprovação de
aptidão no desempenho de atividade pertinente e compatível em
características, quantidades e prazos com o objeto da licitação –
Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido(s) por pessoa jurídica de
direito público ou privado, quando for emitido por ente privado deverá
este ser com firma reconhecida de quem o subscreveu. Ficando assim
a licitante INABILITADA. 17/11/2021 13:49:53

0004 - TENDA 5X5- MENSAL
Especificação : Locação de tenda 5x5 - em boas condições, instalada e manutenção.
Data Valor CNPJ Situação

16/11/2021 - 16:12:36 815,000 (proposta) 36.724.355/0001-70 - 5S
COMUNICACAO VISUAL E
COMERCIO - EIRELI

Válido

17/11/2021 - 08:23:14 800,000 (proposta) 09.315.242/0001-49 - T. S. DOS
SANTOS CIA LTDA

Cancelado - Em analise a documentação da licitante T. S. DOS
SANTOS & CIA LTDA, a licitante apresentou seus atestados de
capacidade técnica incompletos e sem autenticidade e reconhecimento
em cartório desatendendo ao item do Edital 9.11.1. Comprovação de
aptidão no desempenho de atividade pertinente e compatível em
características, quantidades e prazos com o objeto da licitação –
Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido(s) por pessoa jurídica de
direito público ou privado, quando for emitido por ente privado deverá
este ser com firma reconhecida de quem o subscreveu. Ficando assim
a licitante INABILITADA. 17/11/2021 13:49:53

17/11/2021 - 08:58:19 815,000 (proposta) 02.960.116/0001-06 - STYLLUS
EMPREENDIMENTOS E LOCACAO
DE CAMINHOES EIRELI

Cancelado - Em analise a documentação da licitante STYLLUS
EMPREENDIMENTOS, a licitante apresentou seus atestados de
capacidade técnica incompletos e sem autenticidade e reconhecimento
em cartório desatendendo ao item do Edital 9.11.1. Comprovação de
aptidão no desempenho de atividade pertinente e compatível em
características, quantidades e prazos com o objeto da licitação –
Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido(s) por pessoa jurídica de
direito público ou privado, quando for emitido por ente privado deverá
este ser com firma reconhecida de quem o subscreveu. Ficando assim
a licitante INABILITADA. E apenas para aviso de informações a licitante
anexou sua certidão municipal vencida na data de 31/10/2021.
17/11/2021 13:39:29

17/11/2021 - 09:05:28 780,000 36.724.355/0001-70 - 5S
COMUNICACAO VISUAL E
COMERCIO - EIRELI

Válido
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17/11/2021 - 09:06:18 779,999 02.960.116/0001-06 - STYLLUS
EMPREENDIMENTOS E LOCACAO
DE CAMINHOES EIRELI

Cancelado - Em analise a documentação da licitante STYLLUS
EMPREENDIMENTOS, a licitante apresentou seus atestados de
capacidade técnica incompletos e sem autenticidade e reconhecimento
em cartório desatendendo ao item do Edital 9.11.1. Comprovação de
aptidão no desempenho de atividade pertinente e compatível em
características, quantidades e prazos com o objeto da licitação –
Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido(s) por pessoa jurídica de
direito público ou privado, quando for emitido por ente privado deverá
este ser com firma reconhecida de quem o subscreveu. Ficando assim
a licitante INABILITADA. E apenas para aviso de informações a licitante
anexou sua certidão municipal vencida na data de 31/10/2021.
17/11/2021 13:39:29

17/11/2021 - 09:07:50 775,000 09.315.242/0001-49 - T. S. DOS
SANTOS CIA LTDA

Cancelado - Em analise a documentação da licitante T. S. DOS
SANTOS & CIA LTDA, a licitante apresentou seus atestados de
capacidade técnica incompletos e sem autenticidade e reconhecimento
em cartório desatendendo ao item do Edital 9.11.1. Comprovação de
aptidão no desempenho de atividade pertinente e compatível em
características, quantidades e prazos com o objeto da licitação –
Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido(s) por pessoa jurídica de
direito público ou privado, quando for emitido por ente privado deverá
este ser com firma reconhecida de quem o subscreveu. Ficando assim
a licitante INABILITADA. 17/11/2021 13:49:53

17/11/2021 - 09:08:18 773,000 36.724.355/0001-70 - 5S
COMUNICACAO VISUAL E
COMERCIO - EIRELI

Válido

17/11/2021 - 09:08:34 772,999 02.960.116/0001-06 - STYLLUS
EMPREENDIMENTOS E LOCACAO
DE CAMINHOES EIRELI

Cancelado - Em analise a documentação da licitante STYLLUS
EMPREENDIMENTOS, a licitante apresentou seus atestados de
capacidade técnica incompletos e sem autenticidade e reconhecimento
em cartório desatendendo ao item do Edital 9.11.1. Comprovação de
aptidão no desempenho de atividade pertinente e compatível em
características, quantidades e prazos com o objeto da licitação –
Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido(s) por pessoa jurídica de
direito público ou privado, quando for emitido por ente privado deverá
este ser com firma reconhecida de quem o subscreveu. Ficando assim
a licitante INABILITADA. E apenas para aviso de informações a licitante
anexou sua certidão municipal vencida na data de 31/10/2021.
17/11/2021 13:39:29

17/11/2021 - 09:12:02 771,999 36.724.355/0001-70 - 5S
COMUNICACAO VISUAL E
COMERCIO - EIRELI

Válido

17/11/2021 - 09:12:14 771,000 09.315.242/0001-49 - T. S. DOS
SANTOS CIA LTDA

Cancelado - Em analise a documentação da licitante T. S. DOS
SANTOS & CIA LTDA, a licitante apresentou seus atestados de
capacidade técnica incompletos e sem autenticidade e reconhecimento
em cartório desatendendo ao item do Edital 9.11.1. Comprovação de
aptidão no desempenho de atividade pertinente e compatível em
características, quantidades e prazos com o objeto da licitação –
Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido(s) por pessoa jurídica de
direito público ou privado, quando for emitido por ente privado deverá
este ser com firma reconhecida de quem o subscreveu. Ficando assim
a licitante INABILITADA. 17/11/2021 13:49:53

17/11/2021 - 09:12:44 770,000 02.960.116/0001-06 - STYLLUS
EMPREENDIMENTOS E LOCACAO
DE CAMINHOES EIRELI

Cancelado - Em analise a documentação da licitante STYLLUS
EMPREENDIMENTOS, a licitante apresentou seus atestados de
capacidade técnica incompletos e sem autenticidade e reconhecimento
em cartório desatendendo ao item do Edital 9.11.1. Comprovação de
aptidão no desempenho de atividade pertinente e compatível em
características, quantidades e prazos com o objeto da licitação –
Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido(s) por pessoa jurídica de
direito público ou privado, quando for emitido por ente privado deverá
este ser com firma reconhecida de quem o subscreveu. Ficando assim
a licitante INABILITADA. E apenas para aviso de informações a licitante
anexou sua certidão municipal vencida na data de 31/10/2021.
17/11/2021 13:39:29

17/11/2021 - 09:13:10 769,000 09.315.242/0001-49 - T. S. DOS
SANTOS CIA LTDA

Cancelado - Em analise a documentação da licitante T. S. DOS
SANTOS & CIA LTDA, a licitante apresentou seus atestados de
capacidade técnica incompletos e sem autenticidade e reconhecimento
em cartório desatendendo ao item do Edital 9.11.1. Comprovação de
aptidão no desempenho de atividade pertinente e compatível em
características, quantidades e prazos com o objeto da licitação –
Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido(s) por pessoa jurídica de
direito público ou privado, quando for emitido por ente privado deverá
este ser com firma reconhecida de quem o subscreveu. Ficando assim
a licitante INABILITADA. 17/11/2021 13:49:53

17/11/2021 - 09:13:35 768,000 02.960.116/0001-06 - STYLLUS
EMPREENDIMENTOS E LOCACAO
DE CAMINHOES EIRELI

Cancelado - Em analise a documentação da licitante STYLLUS
EMPREENDIMENTOS, a licitante apresentou seus atestados de
capacidade técnica incompletos e sem autenticidade e reconhecimento
em cartório desatendendo ao item do Edital 9.11.1. Comprovação de
aptidão no desempenho de atividade pertinente e compatível em
características, quantidades e prazos com o objeto da licitação –
Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido(s) por pessoa jurídica de
direito público ou privado, quando for emitido por ente privado deverá
este ser com firma reconhecida de quem o subscreveu. Ficando assim
a licitante INABILITADA. E apenas para aviso de informações a licitante
anexou sua certidão municipal vencida na data de 31/10/2021.
17/11/2021 13:39:29

17/11/2021 - 09:13:45 767,000 09.315.242/0001-49 - T. S. DOS
SANTOS CIA LTDA

Cancelado - Em analise a documentação da licitante T. S. DOS
SANTOS & CIA LTDA, a licitante apresentou seus atestados de
capacidade técnica incompletos e sem autenticidade e reconhecimento
em cartório desatendendo ao item do Edital 9.11.1. Comprovação de
aptidão no desempenho de atividade pertinente e compatível em
características, quantidades e prazos com o objeto da licitação –
Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido(s) por pessoa jurídica de
direito público ou privado, quando for emitido por ente privado deverá
este ser com firma reconhecida de quem o subscreveu. Ficando assim
a licitante INABILITADA. 17/11/2021 13:49:53
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17/11/2021 - 09:14:32 766,000 02.960.116/0001-06 - STYLLUS
EMPREENDIMENTOS E LOCACAO
DE CAMINHOES EIRELI

Cancelado - Em analise a documentação da licitante STYLLUS
EMPREENDIMENTOS, a licitante apresentou seus atestados de
capacidade técnica incompletos e sem autenticidade e reconhecimento
em cartório desatendendo ao item do Edital 9.11.1. Comprovação de
aptidão no desempenho de atividade pertinente e compatível em
características, quantidades e prazos com o objeto da licitação –
Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido(s) por pessoa jurídica de
direito público ou privado, quando for emitido por ente privado deverá
este ser com firma reconhecida de quem o subscreveu. Ficando assim
a licitante INABILITADA. E apenas para aviso de informações a licitante
anexou sua certidão municipal vencida na data de 31/10/2021.
17/11/2021 13:39:29

17/11/2021 - 09:14:43 765,000 09.315.242/0001-49 - T. S. DOS
SANTOS CIA LTDA

Cancelado - Em analise a documentação da licitante T. S. DOS
SANTOS & CIA LTDA, a licitante apresentou seus atestados de
capacidade técnica incompletos e sem autenticidade e reconhecimento
em cartório desatendendo ao item do Edital 9.11.1. Comprovação de
aptidão no desempenho de atividade pertinente e compatível em
características, quantidades e prazos com o objeto da licitação –
Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido(s) por pessoa jurídica de
direito público ou privado, quando for emitido por ente privado deverá
este ser com firma reconhecida de quem o subscreveu. Ficando assim
a licitante INABILITADA. 17/11/2021 13:49:53

17/11/2021 - 09:16:34 763,999 02.960.116/0001-06 - STYLLUS
EMPREENDIMENTOS E LOCACAO
DE CAMINHOES EIRELI

Cancelado - Em analise a documentação da licitante STYLLUS
EMPREENDIMENTOS, a licitante apresentou seus atestados de
capacidade técnica incompletos e sem autenticidade e reconhecimento
em cartório desatendendo ao item do Edital 9.11.1. Comprovação de
aptidão no desempenho de atividade pertinente e compatível em
características, quantidades e prazos com o objeto da licitação –
Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido(s) por pessoa jurídica de
direito público ou privado, quando for emitido por ente privado deverá
este ser com firma reconhecida de quem o subscreveu. Ficando assim
a licitante INABILITADA. E apenas para aviso de informações a licitante
anexou sua certidão municipal vencida na data de 31/10/2021.
17/11/2021 13:39:29

17/11/2021 - 09:16:55 763,000 09.315.242/0001-49 - T. S. DOS
SANTOS CIA LTDA

Cancelado - Em analise a documentação da licitante T. S. DOS
SANTOS & CIA LTDA, a licitante apresentou seus atestados de
capacidade técnica incompletos e sem autenticidade e reconhecimento
em cartório desatendendo ao item do Edital 9.11.1. Comprovação de
aptidão no desempenho de atividade pertinente e compatível em
características, quantidades e prazos com o objeto da licitação –
Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido(s) por pessoa jurídica de
direito público ou privado, quando for emitido por ente privado deverá
este ser com firma reconhecida de quem o subscreveu. Ficando assim
a licitante INABILITADA. 17/11/2021 13:49:53

17/11/2021 - 09:17:26 762,999 02.960.116/0001-06 - STYLLUS
EMPREENDIMENTOS E LOCACAO
DE CAMINHOES EIRELI

Cancelado - Em analise a documentação da licitante STYLLUS
EMPREENDIMENTOS, a licitante apresentou seus atestados de
capacidade técnica incompletos e sem autenticidade e reconhecimento
em cartório desatendendo ao item do Edital 9.11.1. Comprovação de
aptidão no desempenho de atividade pertinente e compatível em
características, quantidades e prazos com o objeto da licitação –
Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido(s) por pessoa jurídica de
direito público ou privado, quando for emitido por ente privado deverá
este ser com firma reconhecida de quem o subscreveu. Ficando assim
a licitante INABILITADA. E apenas para aviso de informações a licitante
anexou sua certidão municipal vencida na data de 31/10/2021.
17/11/2021 13:39:29

17/11/2021 - 09:17:38 762,000 09.315.242/0001-49 - T. S. DOS
SANTOS CIA LTDA

Cancelado - Em analise a documentação da licitante T. S. DOS
SANTOS & CIA LTDA, a licitante apresentou seus atestados de
capacidade técnica incompletos e sem autenticidade e reconhecimento
em cartório desatendendo ao item do Edital 9.11.1. Comprovação de
aptidão no desempenho de atividade pertinente e compatível em
características, quantidades e prazos com o objeto da licitação –
Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido(s) por pessoa jurídica de
direito público ou privado, quando for emitido por ente privado deverá
este ser com firma reconhecida de quem o subscreveu. Ficando assim
a licitante INABILITADA. 17/11/2021 13:49:53

17/11/2021 - 09:18:21 761,999 02.960.116/0001-06 - STYLLUS
EMPREENDIMENTOS E LOCACAO
DE CAMINHOES EIRELI

Cancelado - Em analise a documentação da licitante STYLLUS
EMPREENDIMENTOS, a licitante apresentou seus atestados de
capacidade técnica incompletos e sem autenticidade e reconhecimento
em cartório desatendendo ao item do Edital 9.11.1. Comprovação de
aptidão no desempenho de atividade pertinente e compatível em
características, quantidades e prazos com o objeto da licitação –
Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido(s) por pessoa jurídica de
direito público ou privado, quando for emitido por ente privado deverá
este ser com firma reconhecida de quem o subscreveu. Ficando assim
a licitante INABILITADA. E apenas para aviso de informações a licitante
anexou sua certidão municipal vencida na data de 31/10/2021.
17/11/2021 13:39:29

17/11/2021 - 09:19:09 761,000 09.315.242/0001-49 - T. S. DOS
SANTOS CIA LTDA

Cancelado - Em analise a documentação da licitante T. S. DOS
SANTOS & CIA LTDA, a licitante apresentou seus atestados de
capacidade técnica incompletos e sem autenticidade e reconhecimento
em cartório desatendendo ao item do Edital 9.11.1. Comprovação de
aptidão no desempenho de atividade pertinente e compatível em
características, quantidades e prazos com o objeto da licitação –
Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido(s) por pessoa jurídica de
direito público ou privado, quando for emitido por ente privado deverá
este ser com firma reconhecida de quem o subscreveu. Ficando assim
a licitante INABILITADA. 17/11/2021 13:49:53
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17/11/2021 - 09:20:18 760,999 02.960.116/0001-06 - STYLLUS
EMPREENDIMENTOS E LOCACAO
DE CAMINHOES EIRELI

Cancelado - Em analise a documentação da licitante STYLLUS
EMPREENDIMENTOS, a licitante apresentou seus atestados de
capacidade técnica incompletos e sem autenticidade e reconhecimento
em cartório desatendendo ao item do Edital 9.11.1. Comprovação de
aptidão no desempenho de atividade pertinente e compatível em
características, quantidades e prazos com o objeto da licitação –
Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido(s) por pessoa jurídica de
direito público ou privado, quando for emitido por ente privado deverá
este ser com firma reconhecida de quem o subscreveu. Ficando assim
a licitante INABILITADA. E apenas para aviso de informações a licitante
anexou sua certidão municipal vencida na data de 31/10/2021.
17/11/2021 13:39:29

17/11/2021 - 09:20:42 760,000 09.315.242/0001-49 - T. S. DOS
SANTOS CIA LTDA

Cancelado - Em analise a documentação da licitante T. S. DOS
SANTOS & CIA LTDA, a licitante apresentou seus atestados de
capacidade técnica incompletos e sem autenticidade e reconhecimento
em cartório desatendendo ao item do Edital 9.11.1. Comprovação de
aptidão no desempenho de atividade pertinente e compatível em
características, quantidades e prazos com o objeto da licitação –
Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido(s) por pessoa jurídica de
direito público ou privado, quando for emitido por ente privado deverá
este ser com firma reconhecida de quem o subscreveu. Ficando assim
a licitante INABILITADA. 17/11/2021 13:49:53

17/11/2021 - 09:21:02 758,999 02.960.116/0001-06 - STYLLUS
EMPREENDIMENTOS E LOCACAO
DE CAMINHOES EIRELI

Cancelado - Em analise a documentação da licitante STYLLUS
EMPREENDIMENTOS, a licitante apresentou seus atestados de
capacidade técnica incompletos e sem autenticidade e reconhecimento
em cartório desatendendo ao item do Edital 9.11.1. Comprovação de
aptidão no desempenho de atividade pertinente e compatível em
características, quantidades e prazos com o objeto da licitação –
Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido(s) por pessoa jurídica de
direito público ou privado, quando for emitido por ente privado deverá
este ser com firma reconhecida de quem o subscreveu. Ficando assim
a licitante INABILITADA. E apenas para aviso de informações a licitante
anexou sua certidão municipal vencida na data de 31/10/2021.
17/11/2021 13:39:29

17/11/2021 - 09:21:12 758,000 09.315.242/0001-49 - T. S. DOS
SANTOS CIA LTDA

Cancelado - Em analise a documentação da licitante T. S. DOS
SANTOS & CIA LTDA, a licitante apresentou seus atestados de
capacidade técnica incompletos e sem autenticidade e reconhecimento
em cartório desatendendo ao item do Edital 9.11.1. Comprovação de
aptidão no desempenho de atividade pertinente e compatível em
características, quantidades e prazos com o objeto da licitação –
Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido(s) por pessoa jurídica de
direito público ou privado, quando for emitido por ente privado deverá
este ser com firma reconhecida de quem o subscreveu. Ficando assim
a licitante INABILITADA. 17/11/2021 13:49:53

17/11/2021 - 09:22:31 753,999 02.960.116/0001-06 - STYLLUS
EMPREENDIMENTOS E LOCACAO
DE CAMINHOES EIRELI

Cancelado - Em analise a documentação da licitante STYLLUS
EMPREENDIMENTOS, a licitante apresentou seus atestados de
capacidade técnica incompletos e sem autenticidade e reconhecimento
em cartório desatendendo ao item do Edital 9.11.1. Comprovação de
aptidão no desempenho de atividade pertinente e compatível em
características, quantidades e prazos com o objeto da licitação –
Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido(s) por pessoa jurídica de
direito público ou privado, quando for emitido por ente privado deverá
este ser com firma reconhecida de quem o subscreveu. Ficando assim
a licitante INABILITADA. E apenas para aviso de informações a licitante
anexou sua certidão municipal vencida na data de 31/10/2021.
17/11/2021 13:39:29

17/11/2021 - 09:22:42 753,000 09.315.242/0001-49 - T. S. DOS
SANTOS CIA LTDA

Cancelado - Em analise a documentação da licitante T. S. DOS
SANTOS & CIA LTDA, a licitante apresentou seus atestados de
capacidade técnica incompletos e sem autenticidade e reconhecimento
em cartório desatendendo ao item do Edital 9.11.1. Comprovação de
aptidão no desempenho de atividade pertinente e compatível em
características, quantidades e prazos com o objeto da licitação –
Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido(s) por pessoa jurídica de
direito público ou privado, quando for emitido por ente privado deverá
este ser com firma reconhecida de quem o subscreveu. Ficando assim
a licitante INABILITADA. 17/11/2021 13:49:53

17/11/2021 - 09:24:09 752,999 02.960.116/0001-06 - STYLLUS
EMPREENDIMENTOS E LOCACAO
DE CAMINHOES EIRELI

Cancelado - Em analise a documentação da licitante STYLLUS
EMPREENDIMENTOS, a licitante apresentou seus atestados de
capacidade técnica incompletos e sem autenticidade e reconhecimento
em cartório desatendendo ao item do Edital 9.11.1. Comprovação de
aptidão no desempenho de atividade pertinente e compatível em
características, quantidades e prazos com o objeto da licitação –
Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido(s) por pessoa jurídica de
direito público ou privado, quando for emitido por ente privado deverá
este ser com firma reconhecida de quem o subscreveu. Ficando assim
a licitante INABILITADA. E apenas para aviso de informações a licitante
anexou sua certidão municipal vencida na data de 31/10/2021.
17/11/2021 13:39:29

17/11/2021 - 09:24:14 752,900 36.724.355/0001-70 - 5S
COMUNICACAO VISUAL E
COMERCIO - EIRELI

Válido

17/11/2021 - 09:24:33 752,000 09.315.242/0001-49 - T. S. DOS
SANTOS CIA LTDA

Cancelado - Em analise a documentação da licitante T. S. DOS
SANTOS & CIA LTDA, a licitante apresentou seus atestados de
capacidade técnica incompletos e sem autenticidade e reconhecimento
em cartório desatendendo ao item do Edital 9.11.1. Comprovação de
aptidão no desempenho de atividade pertinente e compatível em
características, quantidades e prazos com o objeto da licitação –
Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido(s) por pessoa jurídica de
direito público ou privado, quando for emitido por ente privado deverá
este ser com firma reconhecida de quem o subscreveu. Ficando assim
a licitante INABILITADA. 17/11/2021 13:49:53
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17/11/2021 - 09:25:38 751,999 02.960.116/0001-06 - STYLLUS
EMPREENDIMENTOS E LOCACAO
DE CAMINHOES EIRELI

Cancelado - Em analise a documentação da licitante STYLLUS
EMPREENDIMENTOS, a licitante apresentou seus atestados de
capacidade técnica incompletos e sem autenticidade e reconhecimento
em cartório desatendendo ao item do Edital 9.11.1. Comprovação de
aptidão no desempenho de atividade pertinente e compatível em
características, quantidades e prazos com o objeto da licitação –
Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido(s) por pessoa jurídica de
direito público ou privado, quando for emitido por ente privado deverá
este ser com firma reconhecida de quem o subscreveu. Ficando assim
a licitante INABILITADA. E apenas para aviso de informações a licitante
anexou sua certidão municipal vencida na data de 31/10/2021.
17/11/2021 13:39:29

17/11/2021 - 09:26:00 751,000 09.315.242/0001-49 - T. S. DOS
SANTOS CIA LTDA

Cancelado - Em analise a documentação da licitante T. S. DOS
SANTOS & CIA LTDA, a licitante apresentou seus atestados de
capacidade técnica incompletos e sem autenticidade e reconhecimento
em cartório desatendendo ao item do Edital 9.11.1. Comprovação de
aptidão no desempenho de atividade pertinente e compatível em
características, quantidades e prazos com o objeto da licitação –
Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido(s) por pessoa jurídica de
direito público ou privado, quando for emitido por ente privado deverá
este ser com firma reconhecida de quem o subscreveu. Ficando assim
a licitante INABILITADA. 17/11/2021 13:49:53

17/11/2021 - 09:26:30 750,999 02.960.116/0001-06 - STYLLUS
EMPREENDIMENTOS E LOCACAO
DE CAMINHOES EIRELI

Cancelado - Em analise a documentação da licitante STYLLUS
EMPREENDIMENTOS, a licitante apresentou seus atestados de
capacidade técnica incompletos e sem autenticidade e reconhecimento
em cartório desatendendo ao item do Edital 9.11.1. Comprovação de
aptidão no desempenho de atividade pertinente e compatível em
características, quantidades e prazos com o objeto da licitação –
Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido(s) por pessoa jurídica de
direito público ou privado, quando for emitido por ente privado deverá
este ser com firma reconhecida de quem o subscreveu. Ficando assim
a licitante INABILITADA. E apenas para aviso de informações a licitante
anexou sua certidão municipal vencida na data de 31/10/2021.
17/11/2021 13:39:29

17/11/2021 - 09:26:43 750,000 09.315.242/0001-49 - T. S. DOS
SANTOS CIA LTDA

Cancelado - Em analise a documentação da licitante T. S. DOS
SANTOS & CIA LTDA, a licitante apresentou seus atestados de
capacidade técnica incompletos e sem autenticidade e reconhecimento
em cartório desatendendo ao item do Edital 9.11.1. Comprovação de
aptidão no desempenho de atividade pertinente e compatível em
características, quantidades e prazos com o objeto da licitação –
Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido(s) por pessoa jurídica de
direito público ou privado, quando for emitido por ente privado deverá
este ser com firma reconhecida de quem o subscreveu. Ficando assim
a licitante INABILITADA. 17/11/2021 13:49:53

17/11/2021 - 09:27:02 749,999 02.960.116/0001-06 - STYLLUS
EMPREENDIMENTOS E LOCACAO
DE CAMINHOES EIRELI

Cancelado - Em analise a documentação da licitante STYLLUS
EMPREENDIMENTOS, a licitante apresentou seus atestados de
capacidade técnica incompletos e sem autenticidade e reconhecimento
em cartório desatendendo ao item do Edital 9.11.1. Comprovação de
aptidão no desempenho de atividade pertinente e compatível em
características, quantidades e prazos com o objeto da licitação –
Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido(s) por pessoa jurídica de
direito público ou privado, quando for emitido por ente privado deverá
este ser com firma reconhecida de quem o subscreveu. Ficando assim
a licitante INABILITADA. E apenas para aviso de informações a licitante
anexou sua certidão municipal vencida na data de 31/10/2021.
17/11/2021 13:39:29

17/11/2021 - 09:27:25 749,000 09.315.242/0001-49 - T. S. DOS
SANTOS CIA LTDA

Cancelado - Em analise a documentação da licitante T. S. DOS
SANTOS & CIA LTDA, a licitante apresentou seus atestados de
capacidade técnica incompletos e sem autenticidade e reconhecimento
em cartório desatendendo ao item do Edital 9.11.1. Comprovação de
aptidão no desempenho de atividade pertinente e compatível em
características, quantidades e prazos com o objeto da licitação –
Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido(s) por pessoa jurídica de
direito público ou privado, quando for emitido por ente privado deverá
este ser com firma reconhecida de quem o subscreveu. Ficando assim
a licitante INABILITADA. 17/11/2021 13:49:53

17/11/2021 - 09:29:02 747,999 02.960.116/0001-06 - STYLLUS
EMPREENDIMENTOS E LOCACAO
DE CAMINHOES EIRELI

Cancelado - Em analise a documentação da licitante STYLLUS
EMPREENDIMENTOS, a licitante apresentou seus atestados de
capacidade técnica incompletos e sem autenticidade e reconhecimento
em cartório desatendendo ao item do Edital 9.11.1. Comprovação de
aptidão no desempenho de atividade pertinente e compatível em
características, quantidades e prazos com o objeto da licitação –
Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido(s) por pessoa jurídica de
direito público ou privado, quando for emitido por ente privado deverá
este ser com firma reconhecida de quem o subscreveu. Ficando assim
a licitante INABILITADA. E apenas para aviso de informações a licitante
anexou sua certidão municipal vencida na data de 31/10/2021.
17/11/2021 13:39:29

17/11/2021 - 09:29:21 747,000 09.315.242/0001-49 - T. S. DOS
SANTOS CIA LTDA

Cancelado - Em analise a documentação da licitante T. S. DOS
SANTOS & CIA LTDA, a licitante apresentou seus atestados de
capacidade técnica incompletos e sem autenticidade e reconhecimento
em cartório desatendendo ao item do Edital 9.11.1. Comprovação de
aptidão no desempenho de atividade pertinente e compatível em
características, quantidades e prazos com o objeto da licitação –
Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido(s) por pessoa jurídica de
direito público ou privado, quando for emitido por ente privado deverá
este ser com firma reconhecida de quem o subscreveu. Ficando assim
a licitante INABILITADA. 17/11/2021 13:49:53
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17/11/2021 - 09:30:34 745,999 02.960.116/0001-06 - STYLLUS
EMPREENDIMENTOS E LOCACAO
DE CAMINHOES EIRELI

Cancelado - Em analise a documentação da licitante STYLLUS
EMPREENDIMENTOS, a licitante apresentou seus atestados de
capacidade técnica incompletos e sem autenticidade e reconhecimento
em cartório desatendendo ao item do Edital 9.11.1. Comprovação de
aptidão no desempenho de atividade pertinente e compatível em
características, quantidades e prazos com o objeto da licitação –
Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido(s) por pessoa jurídica de
direito público ou privado, quando for emitido por ente privado deverá
este ser com firma reconhecida de quem o subscreveu. Ficando assim
a licitante INABILITADA. E apenas para aviso de informações a licitante
anexou sua certidão municipal vencida na data de 31/10/2021.
17/11/2021 13:39:29

17/11/2021 - 09:31:11 745,000 09.315.242/0001-49 - T. S. DOS
SANTOS CIA LTDA

Cancelado - Em analise a documentação da licitante T. S. DOS
SANTOS & CIA LTDA, a licitante apresentou seus atestados de
capacidade técnica incompletos e sem autenticidade e reconhecimento
em cartório desatendendo ao item do Edital 9.11.1. Comprovação de
aptidão no desempenho de atividade pertinente e compatível em
características, quantidades e prazos com o objeto da licitação –
Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido(s) por pessoa jurídica de
direito público ou privado, quando for emitido por ente privado deverá
este ser com firma reconhecida de quem o subscreveu. Ficando assim
a licitante INABILITADA. 17/11/2021 13:49:53

17/11/2021 - 09:31:36 744,999 02.960.116/0001-06 - STYLLUS
EMPREENDIMENTOS E LOCACAO
DE CAMINHOES EIRELI

Cancelado - Em analise a documentação da licitante STYLLUS
EMPREENDIMENTOS, a licitante apresentou seus atestados de
capacidade técnica incompletos e sem autenticidade e reconhecimento
em cartório desatendendo ao item do Edital 9.11.1. Comprovação de
aptidão no desempenho de atividade pertinente e compatível em
características, quantidades e prazos com o objeto da licitação –
Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido(s) por pessoa jurídica de
direito público ou privado, quando for emitido por ente privado deverá
este ser com firma reconhecida de quem o subscreveu. Ficando assim
a licitante INABILITADA. E apenas para aviso de informações a licitante
anexou sua certidão municipal vencida na data de 31/10/2021.
17/11/2021 13:39:29

17/11/2021 - 09:32:24 744,000 09.315.242/0001-49 - T. S. DOS
SANTOS CIA LTDA

Cancelado - Em analise a documentação da licitante T. S. DOS
SANTOS & CIA LTDA, a licitante apresentou seus atestados de
capacidade técnica incompletos e sem autenticidade e reconhecimento
em cartório desatendendo ao item do Edital 9.11.1. Comprovação de
aptidão no desempenho de atividade pertinente e compatível em
características, quantidades e prazos com o objeto da licitação –
Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido(s) por pessoa jurídica de
direito público ou privado, quando for emitido por ente privado deverá
este ser com firma reconhecida de quem o subscreveu. Ficando assim
a licitante INABILITADA. 17/11/2021 13:49:53

17/11/2021 - 09:33:55 742,999 02.960.116/0001-06 - STYLLUS
EMPREENDIMENTOS E LOCACAO
DE CAMINHOES EIRELI

Cancelado - Em analise a documentação da licitante STYLLUS
EMPREENDIMENTOS, a licitante apresentou seus atestados de
capacidade técnica incompletos e sem autenticidade e reconhecimento
em cartório desatendendo ao item do Edital 9.11.1. Comprovação de
aptidão no desempenho de atividade pertinente e compatível em
características, quantidades e prazos com o objeto da licitação –
Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido(s) por pessoa jurídica de
direito público ou privado, quando for emitido por ente privado deverá
este ser com firma reconhecida de quem o subscreveu. Ficando assim
a licitante INABILITADA. E apenas para aviso de informações a licitante
anexou sua certidão municipal vencida na data de 31/10/2021.
17/11/2021 13:39:29

17/11/2021 - 09:34:38 742,000 09.315.242/0001-49 - T. S. DOS
SANTOS CIA LTDA

Cancelado - Em analise a documentação da licitante T. S. DOS
SANTOS & CIA LTDA, a licitante apresentou seus atestados de
capacidade técnica incompletos e sem autenticidade e reconhecimento
em cartório desatendendo ao item do Edital 9.11.1. Comprovação de
aptidão no desempenho de atividade pertinente e compatível em
características, quantidades e prazos com o objeto da licitação –
Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido(s) por pessoa jurídica de
direito público ou privado, quando for emitido por ente privado deverá
este ser com firma reconhecida de quem o subscreveu. Ficando assim
a licitante INABILITADA. 17/11/2021 13:49:53

17/11/2021 - 09:34:49 741,999 02.960.116/0001-06 - STYLLUS
EMPREENDIMENTOS E LOCACAO
DE CAMINHOES EIRELI

Cancelado - Em analise a documentação da licitante STYLLUS
EMPREENDIMENTOS, a licitante apresentou seus atestados de
capacidade técnica incompletos e sem autenticidade e reconhecimento
em cartório desatendendo ao item do Edital 9.11.1. Comprovação de
aptidão no desempenho de atividade pertinente e compatível em
características, quantidades e prazos com o objeto da licitação –
Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido(s) por pessoa jurídica de
direito público ou privado, quando for emitido por ente privado deverá
este ser com firma reconhecida de quem o subscreveu. Ficando assim
a licitante INABILITADA. E apenas para aviso de informações a licitante
anexou sua certidão municipal vencida na data de 31/10/2021.
17/11/2021 13:39:29

17/11/2021 - 09:34:59 741,000 09.315.242/0001-49 - T. S. DOS
SANTOS CIA LTDA

Cancelado - Em analise a documentação da licitante T. S. DOS
SANTOS & CIA LTDA, a licitante apresentou seus atestados de
capacidade técnica incompletos e sem autenticidade e reconhecimento
em cartório desatendendo ao item do Edital 9.11.1. Comprovação de
aptidão no desempenho de atividade pertinente e compatível em
características, quantidades e prazos com o objeto da licitação –
Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido(s) por pessoa jurídica de
direito público ou privado, quando for emitido por ente privado deverá
este ser com firma reconhecida de quem o subscreveu. Ficando assim
a licitante INABILITADA. 17/11/2021 13:49:53
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17/11/2021 - 09:35:33 740,000 02.960.116/0001-06 - STYLLUS
EMPREENDIMENTOS E LOCACAO
DE CAMINHOES EIRELI

Cancelado - Em analise a documentação da licitante STYLLUS
EMPREENDIMENTOS, a licitante apresentou seus atestados de
capacidade técnica incompletos e sem autenticidade e reconhecimento
em cartório desatendendo ao item do Edital 9.11.1. Comprovação de
aptidão no desempenho de atividade pertinente e compatível em
características, quantidades e prazos com o objeto da licitação –
Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido(s) por pessoa jurídica de
direito público ou privado, quando for emitido por ente privado deverá
este ser com firma reconhecida de quem o subscreveu. Ficando assim
a licitante INABILITADA. E apenas para aviso de informações a licitante
anexou sua certidão municipal vencida na data de 31/10/2021.
17/11/2021 13:39:29

17/11/2021 - 09:36:45 739,000 09.315.242/0001-49 - T. S. DOS
SANTOS CIA LTDA

Cancelado - Em analise a documentação da licitante T. S. DOS
SANTOS & CIA LTDA, a licitante apresentou seus atestados de
capacidade técnica incompletos e sem autenticidade e reconhecimento
em cartório desatendendo ao item do Edital 9.11.1. Comprovação de
aptidão no desempenho de atividade pertinente e compatível em
características, quantidades e prazos com o objeto da licitação –
Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido(s) por pessoa jurídica de
direito público ou privado, quando for emitido por ente privado deverá
este ser com firma reconhecida de quem o subscreveu. Ficando assim
a licitante INABILITADA. 17/11/2021 13:49:53

17/11/2021 - 09:38:06 737,999 02.960.116/0001-06 - STYLLUS
EMPREENDIMENTOS E LOCACAO
DE CAMINHOES EIRELI

Cancelado - Em analise a documentação da licitante STYLLUS
EMPREENDIMENTOS, a licitante apresentou seus atestados de
capacidade técnica incompletos e sem autenticidade e reconhecimento
em cartório desatendendo ao item do Edital 9.11.1. Comprovação de
aptidão no desempenho de atividade pertinente e compatível em
características, quantidades e prazos com o objeto da licitação –
Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido(s) por pessoa jurídica de
direito público ou privado, quando for emitido por ente privado deverá
este ser com firma reconhecida de quem o subscreveu. Ficando assim
a licitante INABILITADA. E apenas para aviso de informações a licitante
anexou sua certidão municipal vencida na data de 31/10/2021.
17/11/2021 13:39:29

17/11/2021 - 09:38:33 737,000 09.315.242/0001-49 - T. S. DOS
SANTOS CIA LTDA

Cancelado - Em analise a documentação da licitante T. S. DOS
SANTOS & CIA LTDA, a licitante apresentou seus atestados de
capacidade técnica incompletos e sem autenticidade e reconhecimento
em cartório desatendendo ao item do Edital 9.11.1. Comprovação de
aptidão no desempenho de atividade pertinente e compatível em
características, quantidades e prazos com o objeto da licitação –
Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido(s) por pessoa jurídica de
direito público ou privado, quando for emitido por ente privado deverá
este ser com firma reconhecida de quem o subscreveu. Ficando assim
a licitante INABILITADA. 17/11/2021 13:49:53

17/11/2021 - 09:39:17 735,999 02.960.116/0001-06 - STYLLUS
EMPREENDIMENTOS E LOCACAO
DE CAMINHOES EIRELI

Cancelado - Em analise a documentação da licitante STYLLUS
EMPREENDIMENTOS, a licitante apresentou seus atestados de
capacidade técnica incompletos e sem autenticidade e reconhecimento
em cartório desatendendo ao item do Edital 9.11.1. Comprovação de
aptidão no desempenho de atividade pertinente e compatível em
características, quantidades e prazos com o objeto da licitação –
Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido(s) por pessoa jurídica de
direito público ou privado, quando for emitido por ente privado deverá
este ser com firma reconhecida de quem o subscreveu. Ficando assim
a licitante INABILITADA. E apenas para aviso de informações a licitante
anexou sua certidão municipal vencida na data de 31/10/2021.
17/11/2021 13:39:29

17/11/2021 - 09:39:35 735,000 09.315.242/0001-49 - T. S. DOS
SANTOS CIA LTDA

Cancelado - Em analise a documentação da licitante T. S. DOS
SANTOS & CIA LTDA, a licitante apresentou seus atestados de
capacidade técnica incompletos e sem autenticidade e reconhecimento
em cartório desatendendo ao item do Edital 9.11.1. Comprovação de
aptidão no desempenho de atividade pertinente e compatível em
características, quantidades e prazos com o objeto da licitação –
Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido(s) por pessoa jurídica de
direito público ou privado, quando for emitido por ente privado deverá
este ser com firma reconhecida de quem o subscreveu. Ficando assim
a licitante INABILITADA. 17/11/2021 13:49:53

17/11/2021 - 09:40:15 734,999 02.960.116/0001-06 - STYLLUS
EMPREENDIMENTOS E LOCACAO
DE CAMINHOES EIRELI

Cancelado - Em analise a documentação da licitante STYLLUS
EMPREENDIMENTOS, a licitante apresentou seus atestados de
capacidade técnica incompletos e sem autenticidade e reconhecimento
em cartório desatendendo ao item do Edital 9.11.1. Comprovação de
aptidão no desempenho de atividade pertinente e compatível em
características, quantidades e prazos com o objeto da licitação –
Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido(s) por pessoa jurídica de
direito público ou privado, quando for emitido por ente privado deverá
este ser com firma reconhecida de quem o subscreveu. Ficando assim
a licitante INABILITADA. E apenas para aviso de informações a licitante
anexou sua certidão municipal vencida na data de 31/10/2021.
17/11/2021 13:39:29

17/11/2021 - 09:41:37 730,000 09.315.242/0001-49 - T. S. DOS
SANTOS CIA LTDA

Cancelado - Em analise a documentação da licitante T. S. DOS
SANTOS & CIA LTDA, a licitante apresentou seus atestados de
capacidade técnica incompletos e sem autenticidade e reconhecimento
em cartório desatendendo ao item do Edital 9.11.1. Comprovação de
aptidão no desempenho de atividade pertinente e compatível em
características, quantidades e prazos com o objeto da licitação –
Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido(s) por pessoa jurídica de
direito público ou privado, quando for emitido por ente privado deverá
este ser com firma reconhecida de quem o subscreveu. Ficando assim
a licitante INABILITADA. 17/11/2021 13:49:53
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17/11/2021 - 09:42:44 729,999 02.960.116/0001-06 - STYLLUS
EMPREENDIMENTOS E LOCACAO
DE CAMINHOES EIRELI

Cancelado - Em analise a documentação da licitante STYLLUS
EMPREENDIMENTOS, a licitante apresentou seus atestados de
capacidade técnica incompletos e sem autenticidade e reconhecimento
em cartório desatendendo ao item do Edital 9.11.1. Comprovação de
aptidão no desempenho de atividade pertinente e compatível em
características, quantidades e prazos com o objeto da licitação –
Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido(s) por pessoa jurídica de
direito público ou privado, quando for emitido por ente privado deverá
este ser com firma reconhecida de quem o subscreveu. Ficando assim
a licitante INABILITADA. E apenas para aviso de informações a licitante
anexou sua certidão municipal vencida na data de 31/10/2021.
17/11/2021 13:39:29

17/11/2021 - 09:43:08 725,000 09.315.242/0001-49 - T. S. DOS
SANTOS CIA LTDA

Cancelado - Em analise a documentação da licitante T. S. DOS
SANTOS & CIA LTDA, a licitante apresentou seus atestados de
capacidade técnica incompletos e sem autenticidade e reconhecimento
em cartório desatendendo ao item do Edital 9.11.1. Comprovação de
aptidão no desempenho de atividade pertinente e compatível em
características, quantidades e prazos com o objeto da licitação –
Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido(s) por pessoa jurídica de
direito público ou privado, quando for emitido por ente privado deverá
este ser com firma reconhecida de quem o subscreveu. Ficando assim
a licitante INABILITADA. 17/11/2021 13:49:53

17/11/2021 - 09:43:57 724,999 02.960.116/0001-06 - STYLLUS
EMPREENDIMENTOS E LOCACAO
DE CAMINHOES EIRELI

Cancelado - Em analise a documentação da licitante STYLLUS
EMPREENDIMENTOS, a licitante apresentou seus atestados de
capacidade técnica incompletos e sem autenticidade e reconhecimento
em cartório desatendendo ao item do Edital 9.11.1. Comprovação de
aptidão no desempenho de atividade pertinente e compatível em
características, quantidades e prazos com o objeto da licitação –
Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido(s) por pessoa jurídica de
direito público ou privado, quando for emitido por ente privado deverá
este ser com firma reconhecida de quem o subscreveu. Ficando assim
a licitante INABILITADA. E apenas para aviso de informações a licitante
anexou sua certidão municipal vencida na data de 31/10/2021.
17/11/2021 13:39:29

17/11/2021 - 09:44:33 720,000 09.315.242/0001-49 - T. S. DOS
SANTOS CIA LTDA

Cancelado - Em analise a documentação da licitante T. S. DOS
SANTOS & CIA LTDA, a licitante apresentou seus atestados de
capacidade técnica incompletos e sem autenticidade e reconhecimento
em cartório desatendendo ao item do Edital 9.11.1. Comprovação de
aptidão no desempenho de atividade pertinente e compatível em
características, quantidades e prazos com o objeto da licitação –
Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido(s) por pessoa jurídica de
direito público ou privado, quando for emitido por ente privado deverá
este ser com firma reconhecida de quem o subscreveu. Ficando assim
a licitante INABILITADA. 17/11/2021 13:49:53

17/11/2021 - 09:45:15 719,999 02.960.116/0001-06 - STYLLUS
EMPREENDIMENTOS E LOCACAO
DE CAMINHOES EIRELI

Cancelado - Em analise a documentação da licitante STYLLUS
EMPREENDIMENTOS, a licitante apresentou seus atestados de
capacidade técnica incompletos e sem autenticidade e reconhecimento
em cartório desatendendo ao item do Edital 9.11.1. Comprovação de
aptidão no desempenho de atividade pertinente e compatível em
características, quantidades e prazos com o objeto da licitação –
Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido(s) por pessoa jurídica de
direito público ou privado, quando for emitido por ente privado deverá
este ser com firma reconhecida de quem o subscreveu. Ficando assim
a licitante INABILITADA. E apenas para aviso de informações a licitante
anexou sua certidão municipal vencida na data de 31/10/2021.
17/11/2021 13:39:29

17/11/2021 - 09:45:49 700,000 09.315.242/0001-49 - T. S. DOS
SANTOS CIA LTDA

Cancelado - Em analise a documentação da licitante T. S. DOS
SANTOS & CIA LTDA, a licitante apresentou seus atestados de
capacidade técnica incompletos e sem autenticidade e reconhecimento
em cartório desatendendo ao item do Edital 9.11.1. Comprovação de
aptidão no desempenho de atividade pertinente e compatível em
características, quantidades e prazos com o objeto da licitação –
Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido(s) por pessoa jurídica de
direito público ou privado, quando for emitido por ente privado deverá
este ser com firma reconhecida de quem o subscreveu. Ficando assim
a licitante INABILITADA. 17/11/2021 13:49:53

17/11/2021 - 09:47:47 699,999 02.960.116/0001-06 - STYLLUS
EMPREENDIMENTOS E LOCACAO
DE CAMINHOES EIRELI

Cancelado - Em analise a documentação da licitante STYLLUS
EMPREENDIMENTOS, a licitante apresentou seus atestados de
capacidade técnica incompletos e sem autenticidade e reconhecimento
em cartório desatendendo ao item do Edital 9.11.1. Comprovação de
aptidão no desempenho de atividade pertinente e compatível em
características, quantidades e prazos com o objeto da licitação –
Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido(s) por pessoa jurídica de
direito público ou privado, quando for emitido por ente privado deverá
este ser com firma reconhecida de quem o subscreveu. Ficando assim
a licitante INABILITADA. E apenas para aviso de informações a licitante
anexou sua certidão municipal vencida na data de 31/10/2021.
17/11/2021 13:39:29

17/11/2021 - 09:48:16 690,000 09.315.242/0001-49 - T. S. DOS
SANTOS CIA LTDA

Cancelado - Em analise a documentação da licitante T. S. DOS
SANTOS & CIA LTDA, a licitante apresentou seus atestados de
capacidade técnica incompletos e sem autenticidade e reconhecimento
em cartório desatendendo ao item do Edital 9.11.1. Comprovação de
aptidão no desempenho de atividade pertinente e compatível em
características, quantidades e prazos com o objeto da licitação –
Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido(s) por pessoa jurídica de
direito público ou privado, quando for emitido por ente privado deverá
este ser com firma reconhecida de quem o subscreveu. Ficando assim
a licitante INABILITADA. 17/11/2021 13:49:53
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5S
COMUNICACAO
VISUAL E
COMERCIO -
EIRELI

16/11/2021 -
14:03

DILBERTO
CAVALCANTE
DOS SANTOS

32841361268 PA 15/10/1990 - RG

5S
COMUNICACAO
VISUAL E
COMERCIO -
EIRELI

16/11/2021 -
14:03

DILBERTO
CAVALCANTE
DOS SANTOS

1880796 - - - CPF

5S
COMUNICACAO
VISUAL E
COMERCIO -
EIRELI

16/11/2021 -
14:04

DILBERTO
CAVALCANTE
DOS SANTOS

36724355000170 PA 10/11/2020 - CNPJ

5S
COMUNICACAO
VISUAL E
COMERCIO -
EIRELI

16/11/2021 -
14:05

DILBERTO
CAVALCANTE
DOS SANTOS

01 receita federal 14/11/2021 - Certidão Negativa de
Falência ou Concordata

5S
COMUNICACAO
VISUAL E
COMERCIO -
EIRELI

16/11/2021 -
14:05

DILBERTO
CAVALCANTE
DOS SANTOS

01 PA 23/08/2021 30/11/2021 Certidão Negativa de
Débitos Estaduais

5S
COMUNICACAO
VISUAL E
COMERCIO -
EIRELI

16/11/2021 -
14:06

DILBERTO
CAVALCANTE
DOS SANTOS

01 PA 12/10/2021 30/11/2021 Certificado de
Regularidade junto ao
FGTS

5S
COMUNICACAO
VISUAL E
COMERCIO -
EIRELI

16/11/2021 -
14:06

DILBERTO
CAVALCANTE
DOS SANTOS

01 PA 13/09/2021 30/11/2021 Certidão Negativa de
Débitos Trabalhistas

5S
COMUNICACAO
VISUAL E
COMERCIO -
EIRELI

16/11/2021 -
14:07

DILBERTO
CAVALCANTE
DOS SANTOS

01 PA 30/11/2021 - BALANÇO
PATRIMONIAL

5S
COMUNICACAO
VISUAL E
COMERCIO -
EIRELI

16/11/2021 -
14:08

DILBERTO
CAVALCANTE
DOS SANTOS

01 PA 16/11/2021 30/11/2021 PROPOSTA DE
PREÇOS

5S
COMUNICACAO
VISUAL E
COMERCIO -
EIRELI

16/11/2021 -
14:08

DILBERTO
CAVALCANTE
DOS SANTOS

01 pa 30/11/2021 - ANEXO III –
DECLARAÇÃO DE
SUJEIÇÃO ÀS
CONDIÇÕES
ESTABELECIDAS NO
EDITAL E DE
INEXISTÊNCIA DE
FATOS
SUPERVENIENTES
IMPEDITIVOS DA
HABILITAÇÃO

5S
COMUNICACAO
VISUAL E
COMERCIO -
EIRELI

16/11/2021 -
14:08

DILBERTO
CAVALCANTE
DOS SANTOS

01 PA 30/11/2021 - ANEXO IV – MODELO
DE DECLARAÇÃO
NOS TERMOS DO
INCISO XXXIII DO
ARTIGO 7º DA
CONSTITUIÇÃO
FEDERAL

5S
COMUNICACAO
VISUAL E
COMERCIO -
EIRELI

16/11/2021 -
14:08

DILBERTO
CAVALCANTE
DOS SANTOS

01 PA 30/11/2021 - ANEXO V –
DECLARAÇÃO DE
ELABORAÇÃO
INDEPENDENTE DE
PROPOSTA.

5S
COMUNICACAO
VISUAL E
COMERCIO -
EIRELI

16/11/2021 -
14:09

DILBERTO
CAVALCANTE
DOS SANTOS

01 PA 30/11/2021 - ANEXO VI –
DECLARAÇÃO DO
PORTE DA EMPRESA
(MICROEMPRESA OU
EMPRESA DE
PEQUENO PORTE)

5S
COMUNICACAO
VISUAL E
COMERCIO -
EIRELI

16/11/2021 -
14:09

DILBERTO
CAVALCANTE
DOS SANTOS

01 PA 30/11/2021 - ANEXO VII –
DECLARAÇÃO DE
IDONEIDADE

5S
COMUNICACAO
VISUAL E
COMERCIO -
EIRELI

16/11/2021 -
14:09

DILBERTO
CAVALCANTE
DOS SANTOS

01 PA 30/11/2021 - ANEXO VIII –
DECLARAÇÃO DE
CUMPRIMENTO DOS
REQUISITOS DE
HABILITAÇÃO

5S
COMUNICACAO
VISUAL E
COMERCIO -
EIRELI

16/11/2021 -
14:09

DILBERTO
CAVALCANTE
DOS SANTOS

- - 02/11/2021 - Contrato Social
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5S
COMUNICACAO
VISUAL E
COMERCIO -
EIRELI

16/11/2021 -
14:10

DILBERTO
CAVALCANTE
DOS SANTOS

- PA 16/11/2021 30/11/2021 Certidão Negativa de
Débitos Municipais

5S
COMUNICACAO
VISUAL E
COMERCIO -
EIRELI

16/11/2021 -
14:10

DILBERTO
CAVALCANTE
DOS SANTOS

- PA 01/11/2021 30/11/2021 Certidão Negativa de
Dívida Ativa da União

5S
COMUNICACAO
VISUAL E
COMERCIO -
EIRELI

17/11/2021 -
08:18

DILBERTO
CAVALCANTE
DOS SANTOS

- PA 30/11/2021 - Atestado de
Capacidade Técnica

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

17/11/2021 - 15:10 - - - -

0001 - TENDA TAMANHO 8X8
Especificação : Locação de tenda 8X8 -em boas condições e instalada.

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

02.960.116/0001-06 -
STYLLUS
EMPREENDIMENTOS E
LOCACAO DE CAMINHOES
EIRELI

17/11/2021 - 14:12:35 Com base na Lei Complementar nº. 123, de 14 de dezembro de 2006, em especial
quanto ao seu art. 3º; que está apta a usufruir do tratamento favorecido
estabelecido nos art. 42 a 49 da referida Lei Complementar e que não se
enquadra nas situações relacionadas no `PAR`4º do art. 3º da citada Lei
Complementar. a STYLLUS EMPREENDIMENTOS vem tempestivamente declarar
a intenção de interpor recursos administrativo pelo motivo da sua inabilitação no
processo em questão.

Indeferido

Justificativa: SENHOR LICITANTE STYLLUS EMPREENDIMENTOS, se atente ao motivo da sua inabilitação que foi por fato de seu atestado de capacidade técnica estar
incompleto e não atendendo ao item do edital que diz que todo atestado de empresa privada deverá ser autenticado e reconhecido em cartório. E para caráter de informação sua
certidão municipal esta vencida desde 31/10/2021, não sendo ela o motivo de sua Inabilitação.

02.960.116/0001-06 -
STYLLUS
EMPREENDIMENTOS E
LOCACAO DE CAMINHOES
EIRELI

17/11/2021 - 14:18:40 Com base na Lei Complementar nº. 123, de 14 de dezembro de 2006, em especial
quanto ao seu art. 3º; que está apta a usufruir do tratamento favorecido
estabelecido nos art. 42 a 49 da referida Lei Complementar e que não se
enquadra nas situações relacionadas no `PAR`4º do art. 3º da citada Lei
Complementar. a STYLLUS EMPREENDIMENTOS vem tempestivamente declarar
a intenção de interpor recursos administrativo pelo motivo da sua inabilitação no
processo em questão. Pois a mesma cumpriu o item 9.11.1 inserindo na sua
documentação os atestados requeridos no certame.

Indeferido

Justificativa: SENHOR LICITANTE STYLLUS EMPREENDIMENTOS, se atente ao motivo da sua inabilitação que foi por fato de seu atestado de capacidade técnica estar
incompleto e não atendendo ao item do edital que diz que todo atestado de empresa privada deverá ser autenticado e reconhecido em cartório. E para caráter de informação sua
certidão municipal esta vencida desde 31/10/2021, não sendo ela o motivo de sua Inabilitação.

02.960.116/0001-06 -
STYLLUS
EMPREENDIMENTOS E
LOCACAO DE CAMINHOES
EIRELI

17/11/2021 - 15:03:38 O atestado apresentado pela Licitante vencedora seria questionável pois atesta
serviços divergentes da solicitação. Ademais o atestado não menciona a descrição
exata do equipamento, não apontando o fabricante, modelo nem quando foi
instalado. Por fim, requeremos a apresentação de Nota Fiscal, contrato de
prestação de serviço, fotos e demais documentos que comprovem a veracidade
do mesmo. Sem contar que o atestado apresenta a mesma especificação da
planilha contida no edital, ressaltamos ainda que a data de emissão do atestado
(16/11/2021) condiz com a abertura do certame. Com base nos princípios da
legalidade e igualde de disputa, aguardamos uma revisão na decisão final.

Indeferido

Justificativa: Em resposta ao recurso apresentado, manifestamo-nos nos seguintes termos: as alegações apresentadas, demonstram-se contraditórias e sem lastro fático-legal,
isto posto, veja que em primeiro momento, alega que o atestado apresentado atesta serviços divergentes da solicitação, contudo, mais adiante, assevera textualmente “o atestado
apresenta a mesma especificação da planilha contida no edital”. Ora, esta flagrante contradição demonstra a ausência de amparo na argumentação trazida pelo recorrente,
sobretudo, quando se verifica que o referido documento, preenche os requisitos editalicios. Outrossim, os demais questionamentos quanto a descrição do equipamento, quando
foi instalado e etc., são ponderações sem qualquer tipo de base legal. Ainda, a apresentação de documentos e fotos sobre o equipamento, é exigência descabida, vez que não há
qualquer tipo de dúvida quanto a lisura e ou idoneidade dos documentos apresentados que demandasse diligência neste sentido. Na via contrária, frisamos, a documentação
colhida preenche integral e perfeitamente as exigências constantes no edital, sendo totalmente impertinente a intervenção em comento. Por fim, recordemos que o certame
ocorreu no dia 17/11/2021. O atestado atacado, data do dia 16/11/2021. Logo, anterior à licitação. E, nesta seara, importante destacar que não há qualquer tipo de impedimento e
ou restrição quanto a data de atestado ser do dia anterior ao certame. Esta vedação legal inexiste, pelo que não se pode invalidar e ou desconsiderar o aludido documento. Ante
o exposto, conheço do recurso apresentado pois tempestivo, todavia, julgo no mérito o mesmo, como totalmente improcedente por completa ausência de amparo fático-legal. São
os termos.

0002 - TENDA 10X10
Especificação : Locação de tenda 10X10 em boas condições e instalada

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=4001964&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=4001964&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=4001973&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=4001973&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=4010186&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=4010186&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
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02.960.116/0001-06 -
STYLLUS
EMPREENDIMENTOS E
LOCACAO DE CAMINHOES
EIRELI

17/11/2021 - 14:19:19 Com base na Lei Complementar nº. 123, de 14 de dezembro de 2006, em especial
quanto ao seu art. 3º; que está apta a usufruir do tratamento favorecido
estabelecido nos art. 42 a 49 da referida Lei Complementar e que não se
enquadra nas situações relacionadas no `PAR`4º do art. 3º da citada Lei
Complementar. a STYLLUS EMPREENDIMENTOS vem tempestivamente declarar
a intenção de interpor recursos administrativo pelo motivo da sua inabilitação no
processo em questão. Pois a mesma cumpriu o item 9.11.1 inserindo na sua
documentação os atestados requeridos no certame.

Indeferido

Justificativa: SENHOR LICITANTE STYLLUS EMPREENDIMENTOS, se atente ao motivo da sua inabilitação que foi por fato de seu atestado de capacidade técnica estar
incompleto e não atendendo ao item do edital que diz que todo atestado de empresa privada deverá ser autenticado e reconhecido em cartório. E para caráter de informação sua
certidão municipal esta vencida desde 31/10/2021, não sendo ela o motivo de sua Inabilitação.

02.960.116/0001-06 -
STYLLUS
EMPREENDIMENTOS E
LOCACAO DE CAMINHOES
EIRELI

17/11/2021 - 15:03:51 O atestado apresentado pela Licitante vencedora seria questionável pois atesta
serviços divergentes da solicitação. Ademais o atestado não menciona a descrição
exata do equipamento, não apontando o fabricante, modelo nem quando foi
instalado. Por fim, requeremos a apresentação de Nota Fiscal, contrato de
prestação de serviço, fotos e demais documentos que comprovem a veracidade
do mesmo. Sem contar que o atestado apresenta a mesma especificação da
planilha contida no edital, ressaltamos ainda que a data de emissão do atestado
(16/11/2021) condiz com a abertura do certame. Com base nos princípios da
legalidade e igualde de disputa, aguardamos uma revisão na decisão final.

Indeferido

Justificativa: Em resposta ao recurso apresentado, manifestamo-nos nos seguintes termos: as alegações apresentadas, demonstram-se contraditórias e sem lastro fático-legal,
isto posto, veja que em primeiro momento, alega que o atestado apresentado atesta serviços divergentes da solicitação, contudo, mais adiante, assevera textualmente “o atestado
apresenta a mesma especificação da planilha contida no edital”. Ora, esta flagrante contradição demonstra a ausência de amparo na argumentação trazida pelo recorrente,
sobretudo, quando se verifica que o referido documento, preenche os requisitos editalicios. Outrossim, os demais questionamentos quanto a descrição do equipamento, quando
foi instalado e etc., são ponderações sem qualquer tipo de base legal. Ainda, a apresentação de documentos e fotos sobre o equipamento, é exigência descabida, vez que não há
qualquer tipo de dúvida quanto a lisura e ou idoneidade dos documentos apresentados que demandasse diligência neste sentido. Na via contrária, frisamos, a documentação
colhida preenche integral e perfeitamente as exigências constantes no edital, sendo totalmente impertinente a intervenção em comento. Por fim, recordemos que o certame
ocorreu no dia 17/11/2021. O atestado atacado, data do dia 16/11/2021. Logo, anterior à licitação. E, nesta seara, importante destacar que não há qualquer tipo de impedimento e
ou restrição quanto a data de atestado ser do dia anterior ao certame. Esta vedação legal inexiste, pelo que não se pode invalidar e ou desconsiderar o aludido documento. Ante
o exposto, conheço do recurso apresentado pois tempestivo, todavia, julgo no mérito o mesmo, como totalmente improcedente por completa ausência de amparo fático-legal. São
os termos.

0003 - TENDA 5X5-
Especificação : Locação de tenda 5X5 em boas condições e instalada

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

02.960.116/0001-06 -
STYLLUS
EMPREENDIMENTOS E
LOCACAO DE CAMINHOES
EIRELI

17/11/2021 - 15:03:58 O atestado apresentado pela Licitante vencedora seria questionável pois atesta
serviços divergentes da solicitação. Ademais o atestado não menciona a descrição
exata do equipamento, não apontando o fabricante, modelo nem quando foi
instalado. Por fim, requeremos a apresentação de Nota Fiscal, contrato de
prestação de serviço, fotos e demais documentos que comprovem a veracidade
do mesmo. Sem contar que o atestado apresenta a mesma especificação da
planilha contida no edital, ressaltamos ainda que a data de emissão do atestado
(16/11/2021) condiz com a abertura do certame. Com base nos princípios da
legalidade e igualde de disputa, aguardamos uma revisão na decisão final.

Indeferido

Justificativa: Em resposta ao recurso apresentado, manifestamo-nos nos seguintes termos: as alegações apresentadas, demonstram-se contraditórias e sem lastro fático-legal,
isto posto, veja que em primeiro momento, alega que o atestado apresentado atesta serviços divergentes da solicitação, contudo, mais adiante, assevera textualmente “o atestado
apresenta a mesma especificação da planilha contida no edital”. Ora, esta flagrante contradição demonstra a ausência de amparo na argumentação trazida pelo recorrente,
sobretudo, quando se verifica que o referido documento, preenche os requisitos editalicios. Outrossim, os demais questionamentos quanto a descrição do equipamento, quando
foi instalado e etc., são ponderações sem qualquer tipo de base legal. Ainda, a apresentação de documentos e fotos sobre o equipamento, é exigência descabida, vez que não há
qualquer tipo de dúvida quanto a lisura e ou idoneidade dos documentos apresentados que demandasse diligência neste sentido. Na via contrária, frisamos, a documentação
colhida preenche integral e perfeitamente as exigências constantes no edital, sendo totalmente impertinente a intervenção em comento. Por fim, recordemos que o certame
ocorreu no dia 17/11/2021. O atestado atacado, data do dia 16/11/2021. Logo, anterior à licitação. E, nesta seara, importante destacar que não há qualquer tipo de impedimento e
ou restrição quanto a data de atestado ser do dia anterior ao certame. Esta vedação legal inexiste, pelo que não se pode invalidar e ou desconsiderar o aludido documento. Ante
o exposto, conheço do recurso apresentado pois tempestivo, todavia, julgo no mérito o mesmo, como totalmente improcedente por completa ausência de amparo fático-legal. São
os termos.

0004 - TENDA 5X5- MENSAL
Especificação : Locação de tenda 5x5 - em boas condições, instalada e manutenção.

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

02.960.116/0001-06 -
STYLLUS
EMPREENDIMENTOS E
LOCACAO DE CAMINHOES
EIRELI

17/11/2021 - 15:04:08 O atestado apresentado pela Licitante vencedora seria questionável pois atesta
serviços divergentes da solicitação. Ademais o atestado não menciona a descrição
exata do equipamento, não apontando o fabricante, modelo nem quando foi
instalado. Por fim, requeremos a apresentação de Nota Fiscal, contrato de
prestação de serviço, fotos e demais documentos que comprovem a veracidade
do mesmo. Sem contar que o atestado apresenta a mesma especificação da
planilha contida no edital, ressaltamos ainda que a data de emissão do atestado
(16/11/2021) condiz com a abertura do certame. Com base nos princípios da
legalidade e igualde de disputa, aguardamos uma revisão na decisão final.

Indeferido

Justificativa: Em resposta ao recurso apresentado, manifestamo-nos nos seguintes termos: as alegações apresentadas, demonstram-se contraditórias e sem lastro fático-legal,
isto posto, veja que em primeiro momento, alega que o atestado apresentado atesta serviços divergentes da solicitação, contudo, mais adiante, assevera textualmente “o atestado
apresenta a mesma especificação da planilha contida no edital”. Ora, esta flagrante contradição demonstra a ausência de amparo na argumentação trazida pelo recorrente,
sobretudo, quando se verifica que o referido documento, preenche os requisitos editalicios. Outrossim, os demais questionamentos quanto a descrição do equipamento, quando
foi instalado e etc., são ponderações sem qualquer tipo de base legal. Ainda, a apresentação de documentos e fotos sobre o equipamento, é exigência descabida, vez que não há
qualquer tipo de dúvida quanto a lisura e ou idoneidade dos documentos apresentados que demandasse diligência neste sentido. Na via contrária, frisamos, a documentação
colhida preenche integral e perfeitamente as exigências constantes no edital, sendo totalmente impertinente a intervenção em comento. Por fim, recordemos que o certame
ocorreu no dia 17/11/2021. O atestado atacado, data do dia 16/11/2021. Logo, anterior à licitação. E, nesta seara, importante destacar que não há qualquer tipo de impedimento e
ou restrição quanto a data de atestado ser do dia anterior ao certame. Esta vedação legal inexiste, pelo que não se pode invalidar e ou desconsiderar o aludido documento. Ante
o exposto, conheço do recurso apresentado pois tempestivo, todavia, julgo no mérito o mesmo, como totalmente improcedente por completa ausência de amparo fático-legal. São
os termos.
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Chat
Data Apelido Frase

17/11/2021 - 09:01:25 Pregoeiro SENHORES LICITANTES: Bom Dia, Estamos iniciando nosso certame licitatório referente ao Pregão
Eletrônico nº. 9/2021-086PMT. Em nome do (Prefeito municipal), gostaria de agradecer a todos pela
participação. Dentro de instantes, o Sistema estará aberto para lances.

17/11/2021 - 09:01:34 Sistema O processo está em fase de análise das propostas

17/11/2021 - 09:03:06 Sistema As propostas foram analisadas e o processo foi aberto

17/11/2021 - 09:03:06 Sistema Conforme Art. 32 do Decreto 10.024/2019. No modo de disputa aberto, de que trata o inciso I do caput do art.
31, a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada
automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de
duração da sessão pública.

17/11/2021 - 09:03:06 Sistema O processo utiliza o intervalo de lances de R$ 0,001. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será
desconsiderado.

17/11/2021 - 09:03:06 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.

17/11/2021 - 09:03:31 Pregoeiro SENHORES LICITANTES: Lembro a todos que o critério de julgamento das propostas será o 1Cmenor preço
por Item 1D.

17/11/2021 - 09:03:39 Pregoeiro SENHORES LICITANTES: Informamos que aquele que baixar seu preço e não conseguir cumprir com suas
responsabilidades, serão punidos de acordo com previsto na lei.

17/11/2021 - 09:03:47 Pregoeiro SENHORES LICITANTES: Informo que vamos iniciar a disputa do item.

17/11/2021 - 09:04:01 Sistema O item 0001 foi aberto pelo pregoeiro.

17/11/2021 - 09:04:01 Sistema O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

17/11/2021 - 09:04:01 Sistema O item 0002 foi aberto pelo pregoeiro.

17/11/2021 - 09:04:01 Sistema O item 0002 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

17/11/2021 - 09:04:01 Sistema O item 0003 foi aberto pelo pregoeiro.

17/11/2021 - 09:04:01 Sistema O item 0003 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

17/11/2021 - 09:04:01 Sistema O item 0004 foi aberto pelo pregoeiro.

17/11/2021 - 09:04:01 Sistema O item 0004 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

17/11/2021 - 09:45:53 Pregoeiro SENHORES LICITANTES: Informamos que aquele que baixar seu preço e não conseguir cumprir com suas
responsabilidades, serão punidos de acordo com previsto na lei.

17/11/2021 - 09:47:45 Sistema O item 0003 foi encerrado.

17/11/2021 - 09:50:18 Sistema O item 0004 foi encerrado.

17/11/2021 - 09:52:37 Sistema O item 0001 foi encerrado.

17/11/2021 - 09:52:43 Sistema O item 0002 foi encerrado.

17/11/2021 - 09:53:25 Sistema O item 0001 teve como arrematante STYLLUS EMPREENDIMENTOS E LOCACAO DE CAMINHOES
EIRELI - ME com valor unitário de R$ 909,999.

17/11/2021 - 09:53:25 Sistema O item 0002 teve como arrematante STYLLUS EMPREENDIMENTOS E LOCACAO DE CAMINHOES
EIRELI - ME com valor unitário de R$ 1.302,999.

17/11/2021 - 09:53:25 Sistema O item 0003 teve como arrematante T. S. DOS SANTOS CIA LTDA - EPP/SS com valor unitário de R$
590,000.

17/11/2021 - 09:53:25 Sistema O item 0004 teve como arrematante T. S. DOS SANTOS CIA LTDA - EPP/SS com valor unitário de R$
690,000.

17/11/2021 - 09:53:26 Sistema Iniciada a fase de negociação conforme decreto 10.024/2019, art. 38.

17/11/2021 - 09:53:49 Sistema A data limite para negociação foi definida pelo pregoeiro para 17/11/2021 às 11:55.

17/11/2021 - 09:56:04 F. T. S. DOS SANTOS ... Documentação Item 0003: Bom dia Sr. Pregoeiro, posso enviar apenas 1 proposta com os 2 itens?

17/11/2021 - 09:58:16 Pregoeiro SENHOR LICITANTE F.T.S. DOS SANTOS , PODE SIM.

17/11/2021 - 10:05:58 Sistema O Item 0001 recebeu um lance negociado no valor de R$ 900,000.

17/11/2021 - 10:24:56 Sistema A proposta readequada do item 0003 foi anexada ao processo.

17/11/2021 - 10:25:07 Sistema A proposta readequada do item 0004 foi anexada ao processo.

17/11/2021 - 10:42:18 Sistema A proposta readequada do item 0001 foi anexada ao processo.

17/11/2021 - 10:42:39 Sistema A proposta readequada do item 0002 foi anexada ao processo.

17/11/2021 - 10:44:16 Sistema O Item 0002 recebeu um lance negociado no valor de R$ 1.290,000.

17/11/2021 - 12:03:44 Pregoeiro SENHORES LICITANTES: Informo que estamos analisando as documentações de habilitações, que também
serão consultadas suas autenticidades, peço a todos

17/11/2021 - 12:04:07 Pregoeiro peço a todos que continuem conectados e atentos ao chat.

17/11/2021 - 13:39:29 Sistema O fornecedor STYLLUS EMPREENDIMENTOS E LOCACAO DE CAMINHOES EIRELI foi inabilitado no
processo.

17/11/2021 - 13:39:29 Sistema Motivo: Em analise a documentação da licitante STYLLUS EMPREENDIMENTOS, a licitante apresentou
seus atestados de capacidade técnica incompletos e sem autenticidade e reconhecimento em cartório
desatendendo ao item do Edital 9.11.1. Comprovação de aptidão no desempenho de atividade pertinente e
compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação – Atestado(s) de Capacidade
Técnica, fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, quando for emitido por ente privado
deverá este ser com firma reconhecida de quem o subscreveu. Ficando assim a licitante INABILITADA. E
apenas para aviso de informações a licitante anexou sua certidão municipal vencida na data de 31/10/2021.
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17/11/2021 - 13:39:29 Sistema O fornecedor STYLLUS EMPREENDIMENTOS E LOCACAO DE CAMINHOES EIRELI foi inabilitado para o
item 0001 pelo pregoeiro.

17/11/2021 - 13:39:29 Sistema O item 0001 tem como novo arrematante T. S. DOS SANTOS CIA LTDA com valor unitário de R$ 910,000.

17/11/2021 - 13:39:29 Sistema O fornecedor STYLLUS EMPREENDIMENTOS E LOCACAO DE CAMINHOES EIRELI foi inabilitado para o
item 0002 pelo pregoeiro.

17/11/2021 - 13:39:29 Sistema O item 0002 tem como novo arrematante T. S. DOS SANTOS CIA LTDA com valor unitário de R$ 1.305,000.

17/11/2021 - 13:40:44 Sistema Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 15:40 do dia 17/11/2021.

17/11/2021 - 13:40:44 Sistema Motivo: NEGOCIAÇÃO DA PROPOSTA

17/11/2021 - 13:41:02 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 15:40 do dia 17/11/2021.

17/11/2021 - 13:41:02 Sistema Motivo: ENVIO DA PROPOSTA

17/11/2021 - 13:41:28 Sistema Foi aberta negociação para o item 0002. O prazo é até às 15:40 do dia 17/11/2021.

17/11/2021 - 13:41:28 Sistema Motivo: NEGOCIAÇÃO

17/11/2021 - 13:41:52 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0002. O prazo de envio é até às 15:40 do dia 17/11/2021.

17/11/2021 - 13:41:52 Sistema Motivo: ENVIO DA PROPOSTA

17/11/2021 - 13:49:53 Sistema O fornecedor T. S. DOS SANTOS CIA LTDA foi inabilitado no processo.

17/11/2021 - 13:49:53 Sistema Motivo: Em analise a documentação da licitante T. S. DOS SANTOS & CIA LTDA, a licitante apresentou seus
atestados de capacidade técnica incompletos e sem autenticidade e reconhecimento em cartório
desatendendo ao item do Edital 9.11.1. Comprovação de aptidão no desempenho de atividade pertinente e
compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação – Atestado(s) de Capacidade
Técnica, fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, quando for emitido por ente privado
deverá este ser com firma reconhecida de quem o subscreveu. Ficando assim a licitante INABILITADA.

17/11/2021 - 13:49:53 Sistema O fornecedor T. S. DOS SANTOS CIA LTDA foi inabilitado para o item 0001 pelo pregoeiro.

17/11/2021 - 13:49:53 Sistema O item 0001 tem como novo arrematante 5S COMUNICACAO VISUAL E COMERCIO - EIRELI com valor
unitário de R$ 999,999.

17/11/2021 - 13:49:53 Sistema O fornecedor T. S. DOS SANTOS CIA LTDA foi inabilitado para o item 0002 pelo pregoeiro.

17/11/2021 - 13:49:53 Sistema O item 0002 tem como novo arrematante 5S COMUNICACAO VISUAL E COMERCIO - EIRELI com valor
unitário de R$ 1.365,999.

17/11/2021 - 13:49:53 Sistema O fornecedor T. S. DOS SANTOS CIA LTDA foi inabilitado para o item 0003 pelo pregoeiro.

17/11/2021 - 13:49:53 Sistema O item 0003 tem como novo arrematante 5S COMUNICACAO VISUAL E COMERCIO - EIRELI com valor
unitário de R$ 630,000.

17/11/2021 - 13:49:53 Sistema O fornecedor T. S. DOS SANTOS CIA LTDA foi inabilitado para o item 0004 pelo pregoeiro.

17/11/2021 - 13:49:53 Sistema O item 0004 tem como novo arrematante 5S COMUNICACAO VISUAL E COMERCIO - EIRELI com valor
unitário de R$ 752,900.

17/11/2021 - 13:51:09 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 15:50 do dia 17/11/2021.

17/11/2021 - 13:51:09 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0002. O prazo de envio é até às 15:50 do dia 17/11/2021.

17/11/2021 - 13:51:09 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0003. O prazo de envio é até às 15:50 do dia 17/11/2021.

17/11/2021 - 13:51:09 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0004. O prazo de envio é até às 15:50 do dia 17/11/2021.

17/11/2021 - 13:51:09 Sistema Motivo: NEGOCIAÇÃO

17/11/2021 - 13:51:31 Sistema Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 15:50 do dia 17/11/2021.

17/11/2021 - 13:51:31 Sistema Foi aberta negociação para o item 0002. O prazo é até às 15:50 do dia 17/11/2021.

17/11/2021 - 13:51:31 Sistema Foi aberta negociação para o item 0003. O prazo é até às 15:50 do dia 17/11/2021.

17/11/2021 - 13:51:31 Sistema Foi aberta negociação para o item 0004. O prazo é até às 15:50 do dia 17/11/2021.

17/11/2021 - 13:51:31 Sistema Motivo: ENVIO DA PROPOSTA

17/11/2021 - 13:52:16 Sistema A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.

17/11/2021 - 13:52:43 Sistema A diligência do item 0002 foi anexada ao processo.

17/11/2021 - 13:53:05 Sistema A diligência do item 0003 foi anexada ao processo.

17/11/2021 - 13:53:21 Sistema A diligência do item 0004 foi anexada ao processo.

17/11/2021 - 13:54:30 F. 5S COMUNICACAO VI... Negociação Item 0001: SENHORA PREGOEIRA: Informo que já estamos no limite!

17/11/2021 - 13:54:36 F. 5S COMUNICACAO VI... Negociação Item 0002: SENHORA PREGOEIRA: Informo que já estamos no limite!

17/11/2021 - 13:54:45 F. 5S COMUNICACAO VI... Negociação Item 0003: SENHORA PREGOEIRA: Informo que já estamos no limite!

17/11/2021 - 13:54:51 F. 5S COMUNICACAO VI... Negociação Item 0004: SENHORA PREGOEIRA: Informo que já estamos no limite!

17/11/2021 - 13:55:57 F. 5S COMUNICACAO VI... Negociação Item 0001: SENHORA PREGOEIRA: Informo que já foi anexado a proposta readequada, caso a
senhora queira antecipar o prazo estipulado de 2 horas para o nexo, sinta-se a vontade.

17/11/2021 - 13:59:45 Pregoeiro SENHORES LICITANTES , ESTAREI ANALISANDO DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO DA LICITANTE
COLOCADA E SUAS AUTENTICIDADES , LOGO MAIS ESTAREI PASSANDO RESULTADOS.

17/11/2021 - 14:12:35 Sistema O fornecedor STYLLUS EMPREENDIMENTOS E LOCACAO DE CAMINHOES EIRELI - ME declarou
intenção de recurso para o item 0001.

17/11/2021 - 14:18:40 Sistema O fornecedor STYLLUS EMPREENDIMENTOS E LOCACAO DE CAMINHOES EIRELI - ME declarou
intenção de recurso para o item 0001.

17/11/2021 - 14:19:19 Sistema O fornecedor STYLLUS EMPREENDIMENTOS E LOCACAO DE CAMINHOES EIRELI - ME declarou
intenção de recurso para o item 0002.

17/11/2021 - 14:32:51 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0001.

17/11/2021 - 14:32:51 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0002.

17/11/2021 - 14:32:51 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0003.
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17/11/2021 - 14:32:51 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0004.

17/11/2021 - 14:32:51 Sistema Motivo: NEGOCIAÇÃO ATENDIDA

17/11/2021 - 14:33:31 Sistema Foi encerrada a solicitação de documentos para o item 0001.

17/11/2021 - 14:33:31 Sistema Motivo: DILIGENCIA ATENDIDA

17/11/2021 - 14:33:51 Sistema Foi encerrada a solicitação de documentos para o item 0002.

17/11/2021 - 14:33:51 Sistema Motivo: DILIGENCIA ATENDIDA

17/11/2021 - 14:34:09 Sistema Foi encerrada a solicitação de documentos para o item 0003.

17/11/2021 - 14:34:09 Sistema Motivo: DILIGENCIA ATENDIDA

17/11/2021 - 14:34:23 Sistema Foi encerrada a solicitação de documentos para o item 0004.

17/11/2021 - 14:34:23 Sistema Motivo: DILIGENCIA ATENDIDA

17/11/2021 - 14:36:14 Sistema Para o item 0001 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor 5S COMUNICACAO VISUAL E
COMERCIO - EIRELI.

17/11/2021 - 14:36:14 Sistema Para o item 0002 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor 5S COMUNICACAO VISUAL E
COMERCIO - EIRELI.

17/11/2021 - 14:36:14 Sistema Para o item 0003 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor 5S COMUNICACAO VISUAL E
COMERCIO - EIRELI.

17/11/2021 - 14:36:14 Sistema Para o item 0004 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor 5S COMUNICACAO VISUAL E
COMERCIO - EIRELI.

17/11/2021 - 14:36:28 Sistema A data limite de intenção de recursos foi definida pelo pregoeiro para 17/11/2021 às 15:10.

17/11/2021 - 15:03:38 Sistema O fornecedor STYLLUS EMPREENDIMENTOS E LOCACAO DE CAMINHOES EIRELI - ME declarou
intenção de recurso para o item 0001.

17/11/2021 - 15:03:51 Sistema O fornecedor STYLLUS EMPREENDIMENTOS E LOCACAO DE CAMINHOES EIRELI - ME declarou
intenção de recurso para o item 0002.

17/11/2021 - 15:03:58 Sistema O fornecedor STYLLUS EMPREENDIMENTOS E LOCACAO DE CAMINHOES EIRELI - ME declarou
intenção de recurso para o item 0003.

17/11/2021 - 15:04:08 Sistema O fornecedor STYLLUS EMPREENDIMENTOS E LOCACAO DE CAMINHOES EIRELI - ME declarou
intenção de recurso para o item 0004.

17/11/2021 - 15:18:24 Pregoeiro SENHORES LICITANTES , PEÇO A TODOS QUE PERMANECAM CONECTADOS E ATENTOS AO CHAT,
ESTOU ANALISANDO AS INTENÇÕES DE RECURSOS.

17/11/2021 - 16:00:44 Sistema O processo foi suspenso por iniciativa do pregoeiro.

17/11/2021 - 16:00:44 Sistema Motivo: SENHORES LICITANTES: Esta sessão será suspensa para a analise do julgamento das intenções
de recursos, retornaremos amanhã as 10:00h da manhã para resultados e finalização do certame. Boa tarde
a todos.

18/11/2021 - 10:01:03 Sistema A sessão foi reaberta pelo pregoeiro.

18/11/2021 - 10:01:03 Sistema Motivo: RETORNO DO CERTAME

18/11/2021 - 10:02:29 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0001.

18/11/2021 - 10:02:29 Sistema Intenção: Com base na Lei Complementar nº. 123, de 14 de dezembro de 2006, em especial quanto ao seu
art. 3º; que está apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos art. 42 a 49 da referida Lei
Complementar e que não se enquadra nas situações relacionadas no `PAR`4º do art. 3º da citada Lei
Complementar. a STYLLUS EMPREENDIMENTOS vem tempestivamente declarar a intenção de interpor
recursos administrativo pelo motivo da sua inabilitação no processo em questão.

18/11/2021 - 10:02:29 Sistema Justificativa: SENHOR LICITANTE STYLLUS EMPREENDIMENTOS, se atente ao motivo da sua inabilitação
que foi por fato de seu atestado de capacidade técnica estar incompleto e não atendendo ao item do edital
que diz que todo atestado de empresa privada deverá ser autenticado e reconhecido em cartório. E para
caráter de informação sua certidão municipal esta vencida desde 31/10/2021, não sendo ela o motivo de sua
Inabilitação.

18/11/2021 - 10:02:33 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0001.

18/11/2021 - 10:02:33 Sistema Intenção: Com base na Lei Complementar nº. 123, de 14 de dezembro de 2006, em especial quanto ao seu
art. 3º; que está apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos art. 42 a 49 da referida Lei
Complementar e que não se enquadra nas situações relacionadas no `PAR`4º do art. 3º da citada Lei
Complementar. a STYLLUS EMPREENDIMENTOS vem tempestivamente declarar a intenção de interpor
recursos administrativo pelo motivo da sua inabilitação no processo em questão. Pois a mesma cumpriu o
item 9.11.1 inserindo na sua documentação os atestados requeridos no certame.

18/11/2021 - 10:02:33 Sistema Justificativa: SENHOR LICITANTE STYLLUS EMPREENDIMENTOS, se atente ao motivo da sua inabilitação
que foi por fato de seu atestado de capacidade técnica estar incompleto e não atendendo ao item do edital
que diz que todo atestado de empresa privada deverá ser autenticado e reconhecido em cartório. E para
caráter de informação sua certidão municipal esta vencida desde 31/10/2021, não sendo ela o motivo de sua
Inabilitação.

18/11/2021 - 10:02:54 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0001.

18/11/2021 - 10:02:54 Sistema Intenção: O atestado apresentado pela Licitante vencedora seria questionável pois atesta serviços
divergentes da solicitação. Ademais o atestado não menciona a descrição exata do equipamento, não
apontando o fabricante, modelo nem quando foi instalado. Por fim, requeremos a apresentação de Nota
Fiscal, contrato de prestação de serviço, fotos e demais documentos que comprovem a veracidade do
mesmo. Sem contar que o atestado apresenta a mesma especificação da planilha contida no edital,
ressaltamos ainda que a data de emissão do atestado (16/11/2021) condiz com a abertura do certame. Com
base nos princípios da legalidade e igualde de disputa, aguardamos uma revisão na decisão final.

18/11/2021 - 10:02:54 Sistema Justificativa: Em resposta ao recurso apresentado, manifestamo-nos nos seguintes termos: as alegações
apresentadas, demonstram-se contraditórias e sem lastro fático-legal, isto posto, veja que em primeiro
momento, alega que o atestado apresentado atesta serviços divergentes da solicitação, contudo, mais
adiante, assevera textualmente “o atestado apresenta a mesma especificação da planilha contida no edital”.
Ora, esta flagrante contradição demonstra a ausência de amparo na argumentação trazida pelo recorrente,
sobretudo, quando se verifica que o referido documento, preenche os requisitos editalicios. Outrossim, os
demais questionamentos quanto a descrição do equipamento, quando foi instalado e etc., são ponderações
sem qualquer tipo de base legal. Ainda, a apresentação de documentos e fotos sobre o equipamento, é
exigência descabida, vez que não há qualquer tipo de dúvida quanto a lisura e ou idoneidade dos
documentos apresentados que demandasse diligência... (CONTINUA)
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18/11/2021 - 10:02:54 Sistema (CONT. 1) neste sentido. Na via contrária, frisamos, a documentação colhida preenche integral e
perfeitamente as exigências constantes no edital, sendo totalmente impertinente a intervenção em comento.
Por fim, recordemos que o certame ocorreu no dia 17/11/2021. O atestado atacado, data do dia 16/11/2021.
Logo, anterior à licitação. E, nesta seara, importante destacar que não há qualquer tipo de impedimento e ou
restrição quanto a data de atestado ser do dia anterior ao certame. Esta vedação legal inexiste, pelo que não
se pode invalidar e ou desconsiderar o aludido documento. Ante o exposto, conheço do recurso apresentado
pois tempestivo, todavia, julgo no mérito o mesmo, como totalmente improcedente por completa ausência de
amparo fático-legal. São os termos.

18/11/2021 - 10:03:09 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0002.

18/11/2021 - 10:03:09 Sistema Intenção: Com base na Lei Complementar nº. 123, de 14 de dezembro de 2006, em especial quanto ao seu
art. 3º; que está apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos art. 42 a 49 da referida Lei
Complementar e que não se enquadra nas situações relacionadas no `PAR`4º do art. 3º da citada Lei
Complementar. a STYLLUS EMPREENDIMENTOS vem tempestivamente declarar a intenção de interpor
recursos administrativo pelo motivo da sua inabilitação no processo em questão. Pois a mesma cumpriu o
item 9.11.1 inserindo na sua documentação os atestados requeridos no certame.

18/11/2021 - 10:03:09 Sistema Justificativa: SENHOR LICITANTE STYLLUS EMPREENDIMENTOS, se atente ao motivo da sua inabilitação
que foi por fato de seu atestado de capacidade técnica estar incompleto e não atendendo ao item do edital
que diz que todo atestado de empresa privada deverá ser autenticado e reconhecido em cartório. E para
caráter de informação sua certidão municipal esta vencida desde 31/10/2021, não sendo ela o motivo de sua
Inabilitação.

18/11/2021 - 10:03:22 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0002.

18/11/2021 - 10:03:22 Sistema Intenção: O atestado apresentado pela Licitante vencedora seria questionável pois atesta serviços
divergentes da solicitação. Ademais o atestado não menciona a descrição exata do equipamento, não
apontando o fabricante, modelo nem quando foi instalado. Por fim, requeremos a apresentação de Nota
Fiscal, contrato de prestação de serviço, fotos e demais documentos que comprovem a veracidade do
mesmo. Sem contar que o atestado apresenta a mesma especificação da planilha contida no edital,
ressaltamos ainda que a data de emissão do atestado (16/11/2021) condiz com a abertura do certame. Com
base nos princípios da legalidade e igualde de disputa, aguardamos uma revisão na decisão final.

18/11/2021 - 10:03:22 Sistema Justificativa: Em resposta ao recurso apresentado, manifestamo-nos nos seguintes termos: as alegações
apresentadas, demonstram-se contraditórias e sem lastro fático-legal, isto posto, veja que em primeiro
momento, alega que o atestado apresentado atesta serviços divergentes da solicitação, contudo, mais
adiante, assevera textualmente “o atestado apresenta a mesma especificação da planilha contida no edital”.
Ora, esta flagrante contradição demonstra a ausência de amparo na argumentação trazida pelo recorrente,
sobretudo, quando se verifica que o referido documento, preenche os requisitos editalicios. Outrossim, os
demais questionamentos quanto a descrição do equipamento, quando foi instalado e etc., são ponderações
sem qualquer tipo de base legal. Ainda, a apresentação de documentos e fotos sobre o equipamento, é
exigência descabida, vez que não há qualquer tipo de dúvida quanto a lisura e ou idoneidade dos
documentos apresentados que demandasse diligência... (CONTINUA)

18/11/2021 - 10:03:22 Sistema (CONT. 1) neste sentido. Na via contrária, frisamos, a documentação colhida preenche integral e
perfeitamente as exigências constantes no edital, sendo totalmente impertinente a intervenção em comento.
Por fim, recordemos que o certame ocorreu no dia 17/11/2021. O atestado atacado, data do dia 16/11/2021.
Logo, anterior à licitação. E, nesta seara, importante destacar que não há qualquer tipo de impedimento e ou
restrição quanto a data de atestado ser do dia anterior ao certame. Esta vedação legal inexiste, pelo que não
se pode invalidar e ou desconsiderar o aludido documento. Ante o exposto, conheço do recurso apresentado
pois tempestivo, todavia, julgo no mérito o mesmo, como totalmente improcedente por completa ausência de
amparo fático-legal. São os termos.

18/11/2021 - 10:03:30 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0003.

18/11/2021 - 10:03:30 Sistema Intenção: O atestado apresentado pela Licitante vencedora seria questionável pois atesta serviços
divergentes da solicitação. Ademais o atestado não menciona a descrição exata do equipamento, não
apontando o fabricante, modelo nem quando foi instalado. Por fim, requeremos a apresentação de Nota
Fiscal, contrato de prestação de serviço, fotos e demais documentos que comprovem a veracidade do
mesmo. Sem contar que o atestado apresenta a mesma especificação da planilha contida no edital,
ressaltamos ainda que a data de emissão do atestado (16/11/2021) condiz com a abertura do certame. Com
base nos princípios da legalidade e igualde de disputa, aguardamos uma revisão na decisão final.

18/11/2021 - 10:03:30 Sistema Justificativa: Em resposta ao recurso apresentado, manifestamo-nos nos seguintes termos: as alegações
apresentadas, demonstram-se contraditórias e sem lastro fático-legal, isto posto, veja que em primeiro
momento, alega que o atestado apresentado atesta serviços divergentes da solicitação, contudo, mais
adiante, assevera textualmente “o atestado apresenta a mesma especificação da planilha contida no edital”.
Ora, esta flagrante contradição demonstra a ausência de amparo na argumentação trazida pelo recorrente,
sobretudo, quando se verifica que o referido documento, preenche os requisitos editalicios. Outrossim, os
demais questionamentos quanto a descrição do equipamento, quando foi instalado e etc., são ponderações
sem qualquer tipo de base legal. Ainda, a apresentação de documentos e fotos sobre o equipamento, é
exigência descabida, vez que não há qualquer tipo de dúvida quanto a lisura e ou idoneidade dos
documentos apresentados que demandasse diligência... (CONTINUA)

18/11/2021 - 10:03:30 Sistema (CONT. 1) neste sentido. Na via contrária, frisamos, a documentação colhida preenche integral e
perfeitamente as exigências constantes no edital, sendo totalmente impertinente a intervenção em comento.
Por fim, recordemos que o certame ocorreu no dia 17/11/2021. O atestado atacado, data do dia 16/11/2021.
Logo, anterior à licitação. E, nesta seara, importante destacar que não há qualquer tipo de impedimento e ou
restrição quanto a data de atestado ser do dia anterior ao certame. Esta vedação legal inexiste, pelo que não
se pode invalidar e ou desconsiderar o aludido documento. Ante o exposto, conheço do recurso apresentado
pois tempestivo, todavia, julgo no mérito o mesmo, como totalmente improcedente por completa ausência de
amparo fático-legal. São os termos.

18/11/2021 - 10:03:40 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0004.

18/11/2021 - 10:03:40 Sistema Intenção: O atestado apresentado pela Licitante vencedora seria questionável pois atesta serviços
divergentes da solicitação. Ademais o atestado não menciona a descrição exata do equipamento, não
apontando o fabricante, modelo nem quando foi instalado. Por fim, requeremos a apresentação de Nota
Fiscal, contrato de prestação de serviço, fotos e demais documentos que comprovem a veracidade do
mesmo. Sem contar que o atestado apresenta a mesma especificação da planilha contida no edital,
ressaltamos ainda que a data de emissão do atestado (16/11/2021) condiz com a abertura do certame. Com
base nos princípios da legalidade e igualde de disputa, aguardamos uma revisão na decisão final.

18/11/2021 - 10:03:40 Sistema Justificativa: Em resposta ao recurso apresentado, manifestamo-nos nos seguintes termos: as alegações
apresentadas, demonstram-se contraditórias e sem lastro fático-legal, isto posto, veja que em primeiro
momento, alega que o atestado apresentado atesta serviços divergentes da solicitação, contudo, mais
adiante, assevera textualmente “o atestado apresenta a mesma especificação da planilha contida no edital”.
Ora, esta flagrante contradição demonstra a ausência de amparo na argumentação trazida pelo recorrente,
sobretudo, quando se verifica que o referido documento, preenche os requisitos editalicios. Outrossim, os
demais questionamentos quanto a descrição do equipamento, quando foi instalado e etc., são ponderações
sem qualquer tipo de base legal. Ainda, a apresentação de documentos e fotos sobre o equipamento, é
exigência descabida, vez que não há qualquer tipo de dúvida quanto a lisura e ou idoneidade dos
documentos apresentados que demandasse diligência... (CONTINUA)
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18/11/2021 - 10:03:40 Sistema (CONT. 1) neste sentido. Na via contrária, frisamos, a documentação colhida preenche integral e
perfeitamente as exigências constantes no edital, sendo totalmente impertinente a intervenção em comento.
Por fim, recordemos que o certame ocorreu no dia 17/11/2021. O atestado atacado, data do dia 16/11/2021.
Logo, anterior à licitação. E, nesta seara, importante destacar que não há qualquer tipo de impedimento e ou
restrição quanto a data de atestado ser do dia anterior ao certame. Esta vedação legal inexiste, pelo que não
se pode invalidar e ou desconsiderar o aludido documento. Ante o exposto, conheço do recurso apresentado
pois tempestivo, todavia, julgo no mérito o mesmo, como totalmente improcedente por completa ausência de
amparo fático-legal. São os termos.

18/11/2021 - 10:04:22 Pregoeiro SENHORES LICITANTES: O pregão será encerrado, agradeço, em nome do (Prefeito Municipal), a
participação de todos no presente certame, bem como pelo elevado nível de profissionalismo de todos na
condução e desenvolvimento deste Pregão. Espero encontrá-los em certames futuros. Grata. NADIELLY
SOUSA ROCHA, Pregoeira.

18/11/2021 - 10:04:31 Sistema A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.

18/11/2021 - 10:04:46 Sistema O Item 0001 foi adjudicado por NADIELLY SOUSA ROCHA.

18/11/2021 - 10:04:46 Sistema O Item 0002 foi adjudicado por NADIELLY SOUSA ROCHA.

18/11/2021 - 10:04:46 Sistema O Item 0003 foi adjudicado por NADIELLY SOUSA ROCHA.

18/11/2021 - 10:04:46 Sistema O Item 0004 foi adjudicado por NADIELLY SOUSA ROCHA.

NADIELLY SOUSA ROCHA

Pregoeiro(a)

KAMILLA MOURA SILVA

Apoio

SILVIA SUELEM PEREIRA DIAS DE SÁ

Apoio

VALERIA MARIANA SÃO PEDRO POOTER

Apoio
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SUSPENSÕES DO PROCESSO
Prefeitura Municipal de Tucumã
Prefeitura Municipal de Tucumã

Registro de Preços Eletrônico - 9/2021-086PMT

Suspensões/Reinícios
Evento Data Motivo Arquivo

Suspensão 17/11/2021 - 16:00:44 Ofício --

Justificativa: SENHORES LICITANTES: Esta sessão será suspensa para a analise do julgamento das intenções de recursos, retornaremos amanhã as 10:00h da manhã para
resultados e finalização do certame. Boa tarde a todos.

Reinício 18/11/2021 - 10:01:03 -- --

Justificativa: RETORNO DO CERTAME
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VENCEDORES DO PROCESSO
Prefeitura Municipal de Tucumã
Prefeitura Municipal de Tucumã

Registro de Preços Eletrônico - 9/2021-086PMT

5S COMUNICACAO VISUAL E COMERCIO - EIRELI - Tipo: ME - LC123: Sim - Documento
36.724.355/0001-70 - Endereço: avenida do ouro - CEP: 68385000 - UF: PA - Município: - Telefone:
(94) 3433-1787
Código Produto Modelo Marca/Fabricante Qtde Valor Unitário Valor Total

0001 TENDA TAMANHO 8X8
ESPECIFICAÇÃO : LOCAÇÃO DE TENDA 8X8 -
EM BOAS CONDIÇÕES E INSTALADA.

TENDA TAMANHO 8X8 redcor 175,000 DIA R$ 999,999 174.999,825

0002 TENDA 10X10
ESPECIFICAÇÃO : LOCAÇÃO DE TENDA 10X10
EM BOAS CONDIÇÕES E INSTALADA

TENDA 10X10 redcor 55,000 DIA R$ 1.365,999 75.129,945

0003 TENDA 5X5-
ESPECIFICAÇÃO : LOCAÇÃO DE TENDA 5X5
EM BOAS CONDIÇÕES E INSTALADA

TENDA 5X5 redcor 160,000 DIA R$ 630,000 100.800,000

0004 TENDA 5X5- MENSAL
ESPECIFICAÇÃO : LOCAÇÃO DE TENDA 5X5 -
EM BOAS CONDIÇÕES, INSTALADA E
MANUTENÇÃO.

TENDA 5X5- MENSAL redcor 36,000 MÊS R$ 752,900 27.104,400

TOTAL DO VENCEDOR R$ 378.034,170

Valor Total: R$ 378.034,170
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RANKING DO PROCESSO
Prefeitura Municipal de Tucumã
Prefeitura Municipal de Tucumã

Registro de Preços Eletrônico - 9/2021-086PMT

0001 - TENDA TAMANHO 8X8
Especificação : Locação de tenda 8X8 -em boas condições e instalada. | Valor de Referência:
1.083,330
Fornecedor CNPJ/CPF Valor Unitario Quantidade Modelo Marca/ Fabricante Tipo LC 123/2006

STYLLUS EMPREENDIMENTOS
E LOCACAO DE CAMINHOES
EIRELI (Desc/Inab/Rejeitado)

02.960.116/0001-06 R$ 900,000 175,000 1 1 ME Sim

T. S. DOS SANTOS CIA LTDA
(Desc/Inab/Rejeitado)

09.315.242/0001-49 R$ 910,000 175,000 8X8 PONTO EPP/SS Sim

5S COMUNICACAO VISUAL E
COMERCIO - EIRELI

36.724.355/0001-70 R$ 999,999 175,000 TENDA TAMANHO 8X8 redcor ME Sim

0002 - TENDA 10X10
Especificação : Locação de tenda 10X10 em boas condições e instalada | Valor de Referência: 1.483,330
Fornecedor CNPJ/CPF Valor Unitario Quantidade Modelo Marca/ Fabricante Tipo LC 123/2006

STYLLUS EMPREENDIMENTOS
E LOCACAO DE CAMINHOES
EIRELI (Desc/Inab/Rejeitado)

02.960.116/0001-06 R$ 1.290,000 55,000 1 1 ME Sim

T. S. DOS SANTOS CIA LTDA
(Desc/Inab/Rejeitado)

09.315.242/0001-49 R$ 1.305,000 55,000 10X10 PONTO EPP/SS Sim

5S COMUNICACAO VISUAL E
COMERCIO - EIRELI

36.724.355/0001-70 R$ 1.365,999 55,000 TENDA 10X10 redcor ME Sim

0003 - TENDA 5X5-
Especificação : Locação de tenda 5X5 em boas condições e instalada | Valor de Referência: 693,333
Fornecedor CNPJ/CPF Valor Unitario Quantidade Modelo Marca/ Fabricante Tipo LC 123/2006

T. S. DOS SANTOS CIA LTDA
(Desc/Inab/Rejeitado)

09.315.242/0001-49 R$ 590,000 160,000 5X5 PONTO EPP/SS Sim

STYLLUS EMPREENDIMENTOS
E LOCACAO DE CAMINHOES
EIRELI (Desc/Inab/Rejeitado)

02.960.116/0001-06 R$ 599,999 160,000 1 1 ME Sim

5S COMUNICACAO VISUAL E
COMERCIO - EIRELI

36.724.355/0001-70 R$ 630,000 160,000 TENDA 5X5 redcor ME Sim

0004 - TENDA 5X5- MENSAL
Especificação : Locação de tenda 5x5 - em boas condições, instalada e manutenção. | Valor de Referência: 815,000
Fornecedor CNPJ/CPF Valor Unitario Quantidade Modelo Marca/ Fabricante Tipo LC 123/2006

T. S. DOS SANTOS CIA LTDA
(Desc/Inab/Rejeitado)

09.315.242/0001-49 R$ 690,000 36,000 5X5 PONTO EPP/SS Sim

STYLLUS EMPREENDIMENTOS
E LOCACAO DE CAMINHOES
EIRELI (Desc/Inab/Rejeitado)

02.960.116/0001-06 R$ 699,999 36,000 1 1 ME Sim

5S COMUNICACAO VISUAL E
COMERCIO - EIRELI

36.724.355/0001-70 R$ 752,900 36,000 TENDA 5X5- MENSAL redcor ME Sim
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